CHEFREDAKTÖR för ÄLDRE i CENTRUM
NU SÖKER VI en

erfaren chefredaktör till den
populärvetenskapliga tidskriften Äldre
i Centrum.
Äldre i Centrum ges ut av Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum, med stöd av
forskningsrådet Forte. På webben och i papperstidningen presenterar vi forskarnas egna
texter samt nyheter, reportage och intervjuer om forskningen om äldre och åldrande.
Som chefredaktör blir du en del av Stiftelsen Äldrecentrums kommunikationsenhet, som i dag består av tre heltidstjänster.
Fyra gånger per år levererar vi en fullmatad
papperstidning till prenumeranterna. Däremellan är det webb och sociala medier som
gäller.
blir att planera och
producera Äldre i Centrum på både papper
och webb. Du kommer att ansvara för såväl
dagligt nyhetsarbete som mer omfattande publiceringar, samt medverka i Äldre
i Centrum-podden och bidra i arbetet med
vår nystartade vetenskapliga tidskrift Äldre
i Centrum Vetenskapligt supplement, ÄiCVS.
Det är viktigt att du är flexibel och utöver
redaktörskapet kan bidra i både strategiska
och operativa arbetsuppgifter på kommunikationsområdet.
I tjänsten ingår också att sprida och skapa
DIN FRÄMSTA UPPGIFT

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum
som bidrar med forskning och
kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums
stiftare är Region Stockholm och
Stockholms kommun.
Vi är ett 30-tal anställda, där
merparten är forskare/utredare
eller testledare. Tillsammans hjälps
vi åt att skapa en dynamisk och
trivsam arbetsplats, som ligger

engagemang för vår nyhetsledande journalistik om äldre- och åldrandeforskning på
sociala medier, via vårt nyhetsbrev och på
seminarier och mässor, liksom att driva på
tidskriftens marknadsföring som helhet.
Du mäter och följer självklart upp resultat
av både publiceringar och outreach-arbete.
en rutinerad och mångsidig
tidskriftsredaktör, med driv för att ta sig an
den nya teknikens möjligheter och utmaningar. Du behöver ha mycket god språkkänsla och kompetens inom både print- och
webbpublicering, samt gärna erfarenhet av
vetenskapsjournalistik.
Du ska både kunna skriva själv och få
andras texter att lyfta. Vi tror också att du är
nyfiken, gärna provar nya saker och sugen på
att lära dig sådant du eventuellt inte kan.
Det är meriterande med erfarenhet av
marknadsföring gentemot presumtiva prenumeranter, liksom att ha arbetat med att
hitta, aktivera och engagera olika målgrupper i sociala medier.
Ett intresse för äldre- och åldrandeområdet är självklart, erfarenhet från vård- och
omsorgsarbete ett plus. Det är också mycket
meriterande med egen forskningsbakgrund,
exempelvis en doktorsexamen.
VI HOPPAS HITTA

i moderna och trivsamma lokaler
längst upp på Sveavägen i Stockholm, ett stenkast från Brunnsviken och Hagaparken.
I rekryteringen tar vi hänsyn
till jämställdhet och mångfald,
till exempel genom att försöka
rekrytera underrepresenterade
grupper utifrån kön, etnicitet eller
funktionsvariation.
Tjänsten är en tillsvidare

anställning på heltid med tillträde
enligt överenskommelse under
våren 2022. För mer information
kontakta Äldrecentrums direktör
Åsa Hedberg Rundgren: 08-690
58 09, asa.hedbergrundgren@
aldrecentrum.se.
Läs mer:
•
www.aldrecentrum.se
•
www.aldreicentrum.se
•
www.aicvs.se

Skicka ansökan med CV och ett personligt brev senast 21 januari 2022 till jobbansokan@aldrecentrum.se

