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Webbstrateg till kommunikationsstaben

– utveckla skatteverket.se så att webbplatsen möter
användarnas behov

 

Vi söker en strateg och ansvarig till Skatteverkets externa
webbplats.

 

Ditt nya jobb innebär bland annat att

ansvara för skatteverket.se vad gäller till exempel
användarupplevelse, struktur och navigation; fokus ligger
på verksamhets- och användarnytta
planera och leda förvaltning och utveckling av
skatteverket.se och i samband med det ha täta kontakter
med vår IT-avdelning
etablera och driva ett webbråd, med representanter från
verksamheten
ansvara för riktlinjerna för skatteverket.se och för att den
grafiska profilen följs
bidra till samordningen av externa och interna
kommunikationsinsatser.

 

Skatteverkets kommunikationsstab har det övergripande
ansvaret för myndighetens externa och interna
kommunikation. Ett av ansvarsområdena är webbplatsen
skatteverket.se, som har mer än 39 miljoner besök varje år.

 

Inom kommunikationsstaben finns i dag en webbgrupp som
arbetar med såväl innehåll som struktur och funktionalitet. I
webbgruppen ingår en huvudredaktör, webbredaktörer, en
webbstrateg, en sök- och analysexpert och en
interaktionsdesigner. På kommunikationsstaben finns även en
webbstrateg för intranätet.

 

Vi söker dig som

har högskoleutbildning/-examen inom ett relevant
ämnesområde, till exempel kommunikation, information
eller systemvetenskap
har minst fem års erfarenhet av liknande arbete
är van att arbeta i gränslandet mellan användare,
kommunikation och teknik
har mycket god kunskap om användbarhet, navigation
och informationsstruktur i komplexa webblösningar
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har förståelse för tekniska lösningar inom webb
har god erfarenhet av att involvera användare i arbetet
med förbättringar och nya lösningar inom webb
är van att ställa krav på leverantörer, leda projekt med
flera leverantörer och följa upp samarbetet med
leverantörer
är kommunikativ, kreativ och målinriktad
har lätt för att knyta kontakter och samarbeta med olika
delar av en stor organisation
har lätt att se helheter, prioritera och sätta dig in i nya
sammanhang och ämnen
är engagerad, har egen drivkraft och tar stort eget
ansvar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt arbete
med sociala medier eller erfarenhet av kommunikationsarbete
inom en myndighet.

 

Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Du
kommer att vara placerad på Skatteverkets huvudkontor i
Solna.

Om du har frågor kontakta:

Anders Åhlund, Webbanalytiker, 010-574 87 32
Eva Corp, Kommunikationsdirektör, 010-5748463
Susanne O'Konor, Saco, 010-574 85 55
Jan-Erik Åberg, ST, 010-574 89 75
Ann-Charlotte Norberg, HR-konsult, 010-574 86 78

Du ansöker
senast 2012-03-08 genom att klicka på knappen nedan.
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