BRINNER DU FÖR HR OCH ÄR BRA PÅ
ATT ARBETA MED DIGITALT INNEHÅLL?
Kom och skapa framtidens HR historia med oss!
På Sveriges HR förening har vi ambitionen att ligga i framkant och vara
mötesplatsen – digitalt och fysiskt - för alla som arbetar med HR och
People & Culture-frågor i Sverige. Genom att engagera oss
tillsammans blir vi den starka röst HR behöver i dagens organisationer
och i samhället.
Vi vet att kompetensutveckling blir allt viktigare inom alla delar av
organisationen och vårt fokus är kompenesutveckling för oss som
arbetar inom HR. Vi är övertygade om att vi lär bäst tillsammans och
av varandra. Där det tidigare kanske kan ha funnits tvärsäkra svar är
dagens komplexa arbetsliv mer av ett nyfiket utforskande och ständigt
lärande.
Vi har ca 6000 medlemmar och över 25.000 följare på LinkedIn. Vi vet
att här finns förutsättningarna att lära av varandra och att med relevant
eget och kurerat innehåll engagera och utveckla oss som arbetar med
HR i Sverige.
Vi är i full gång att utformat vår strategi framåt och är ett härligt team
som tillsammans med våra medlemmar vill utveckla HR.
För att lyckas engagera kollegor 365 dagar om året i hela landet
förstärker vi nu vår digitala kompetens.
Vi söker därför dig som är passionerad för de frågor HR driver och
som har kunskap och erfarenhet inom att kurera innehåll i våra digitala
kanaler.
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Vad innebär jobbet?
- Ha en engagerad dialog med våra medlemmar digitalt.
- Skapa eget innehåll i form av bild, film och text.
- Använda innehåll från andra källor, skapa kontext och göra det tillgängligt och
relevant för våra medlemmar.
- Svara på medlemmars frågor och synpunkter och arbeta för att göra det så enkelt
som möjligt för medlemmar att få svar från oss.
- Eftersom vi är en ideell förening som kan göra mer ju fler vi är ligger även
uppgiften att attrahera fler medlemmar digitalt i uppdraget.
- Du kommer att få arbeta i ett spännande team direkt under
VD/Generalsekreteraren för Sveriges HR förening.
Vem är du?
- Du tror på Growth mindset och ser utveckling som ett ständigt lärande.
- Du är en utpräglad team-player som tycker om att skapa resultat tillsammans med
andra.
- Du är nyfiken och djärv, och vill prova nya vägar.
- Du har erfarenhet från arbete inom HR.
- Du har erfarenhet av att producera film och bild för digitala kanaler.
- Du är intresserad av och har erfarenhet ifrån hur uppföljning av resultat sker i
sociala kanaler.
- Du är duktig på att skriva på ett sätt som engagerar.

