
Gjør  Verden 
  mer  fargerik

© 
20

19
 V

de
si

gn
.n

o

KUN er en privat 
stiftelse som arbeider 
med likestilling. KUN skal 
være en nasjonal, regional 
og lokal drivkraft for likestilling 
ved å utvikle og formidle kunnskap og 
kompetanse om likestilling, mangfold og 
ikke-diskriminering i offentlig og privat arbeidsliv 
og samfunnsliv. Hovedkontoret vårt ligger i Steigen i 
Nordland, og avdelingskontoret på Steinkjer. 
Les mer på www.kun.no 

Vi søker etter en faglig dyktig og resultatorientert 
kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å styrke 
vår strategiske og faglige kommunikasjon.

Dine oppgaver vil være ansvar for utvikling, vedlikehold og produksjon 
av stoff for vår nettside og øvrige sosiale media, bidra til utforming 
av populærvitenskapelige tekster og skrive tekster til ulike eksterne 
media. Det vil også være mer operative oppgaver som for eksempel 
utforming av informasjonsmateriell til kurs og konferanser, muntlige 
presentasjoner, samt produksjon av foto, grafikk og film. Stillingen 
forutsetter et tett samarbeid med våre rådgivere.

INFO Daglig leder Mari Wattum, tlf. 75 77 90 50 / 992 64 784 

Søknad sendes til post@kun.no med kopi mari.wattum@kun.no

Vi ser etter 
søkere som har

• Høyskole eller 
universitetsutdannelse (minimum 

bachelor) i fortrinnsvis kommunikasjon 
eller journalistikk. Lang og relevant 

erfaring kan kompensere for manglende 
formell utdanning

• God digital kompetanse
• Kunnskap om likestilling, mangfold, ikke-

diskriminering og levekår er en fordel, 
men ikke en forutsetning

• Evne til å arbeide strukturert og selvstendig 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

• Gode samarbeidsevner  
• Evne til å skape relasjoner og bygge nettverk

Vi tilbyr 
• Spennende oppgaver og et godt arbeidsmiljø 

sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere 
• Konkurransedyktig lønn etter avtale
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår

- bli vår neste medarbeider!

Søknadsfrist 
20. januar 

2020

Kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling i ett-års 
engasjement ved vårt hovedkontor i Steigen  
(med mulighet for fast ansettelse)

Vi ønsker at KUN skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. KUN støtter 
regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.


