
 

  Stockholm den 29 november 2017 
 

Branschorganisationen 
Svensk Fågel     
Mobil: 0708-25 48 58 
E-post: maria.donis@svenskfagel.se  

 
 

En matintresserad kommunikatör till Svensk Fågel 
Svensk Fågel, som är branschorganisationen för svensk matfågeluppfödning och produktion, söker nu 
en driven, flexibel och självgående person som vill arbeta i en bred roll i en liten organisation där det 
händer mycket och där frågorna är breda, från jord till bord. Du ska kunna skriva texter och ansvara 
för att hålla våra olika projekt inom kommunikation och events. Du ska tycka om att jobba i en liten 
organisation som besitter hög expertkompetens inom matfågeluppfödning och där det oftast är snabba 
puckar och krav på flexibilitet.  
 
Om tjänsten 
Du kommer att arbetat på en arbetsplats i Stockholm där du ansvarar och rapporterar direkt till VD:n. 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att: 
• sköta vår FB-sida 
• uppdatera och administrera vår hemsida  
• delaktig i branschens medlemstidning 
• korrekturläsa texter och produktionsmaterial 
• tillsammans med VD och PR-byrå sätta upp strategiska kommunikativa aktiviteter 
• ansvara för monter vid externa events 
• tillsammans med kanslichefen planera och samordna årsstämma och branschmöten samt övriga 
konferenser som genomförs av branschorganisationen 
• vid behov forma våra utbildningsmaterial för branschens medlemmar 
• formge och ta fram enklare trycksaker 
• tillsammans med PR-byrån ta fram pressreleaser samt ansvara för utskick 
 
Kravspecifikationer 
Du ska ha god förmåga att skriva och formulera dig mot olika målgrupper så som konsument, media 
och myndigheter. Du ska också kunna formgiva enklare produktionsmaterial samt sammanställa 
presentationsmaterial.  
Du ska kunna hålla och driva flera projekt samtidigt. Du behärskar programmen i MS Office samt 
Adobes Photoshop, InDesign och Illustrator eller motsvarande. Du har kunskap och erfarenhet av att 
administrera sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn m.fl. Arbetet är mycket 
självgående och du ska kunna ta egna initiativ som förankras internt.  
 
Om branschorganisationen 
Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi står för 98 procent av 
matfågelproduktionen i Sverige och representerar hela värdekedjan. Branschorganisationen är 
huvudman för ett flertal kvalitetsprogram som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Vårt 
kvalitetsmärke, den Gula Pippin, är märket som säkerställer att produkten uppfyller kraven som ställs i 
branschen och att produkten är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Våra medlemmar 
består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, kyckling- och kalkonbönder samt slakterier. 
Medlemsföretagen är Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel samt 
Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon. 
 
Anställningsform och placering 
Typ av anställning: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid men alternativa anställningsformer kan diskuteras 



Planerat startdatum: Omgående  
Placering: Huvudkontoret på Franzéngatan 6 i Stockholm 
 
Intresserad? 
Din ansökan skickas till info@svenskfagel.se I ansökningen ska ingå en beskrivning om dig själv, 
erfarenhet, utbildning samt dina löneanspråk. Rekryteringsprocessen sker omgående och kan 
innebära att tjänsten tillsätts snarast. För ytterligare information kontakta Maria Donis, VD Svensk 
Fågel, tel: 0708 254858 
 


