
Kommunikatör  

Är du initiativrik och kreativ? Vill du leda och driva vårt kommunikationsarbete och hjälpa 

oss till nästa nivå? Då kanske det här jobbet är något för dig! Vi tror att rätt person kan hjälpa 

oss att stärka vårt varumärke, förbättra kundnöjdheten och driva affärerna genom att hitta 

fram till kunden på ett finurligt och genomtänkt sätt med användande av fysiska möten och 

digitala kanaler.   

Vi är en kommunalägd energikoncern ägd av Sala och Heby kommun med ett tydligt uppdrag 

och drivkraft mot ett hållbart samhälle. Vi verkar i huvudsak i Sala och Heby kommuner med 

verksamheter inom elhandel, fjärrvärme, elnät och energieffektivisering. Du blir placerad i 

Sala och rapporterar till vår vice VD Tommy Jönsson ansvarig för marknad, elhandel och 

affärsutveckling.   

Som kommunikationsansvarig på Sala Heby Energi har du det övergripande ansvaret för 

intern och extern kommunikation inom vår koncern. Du kommer att ha hand om 

kundundersökningar och verka för att upprätthålla en hög kundnöjdhet. Du kommer att vara 

kundens ombud och samordna vårt arbete inom GDPR. I ditt uppdrag ingår att ta fram 

kommunikationsplaner och arrangera kundevent.  Du har också det övergripande ansvaret för 

att driva profilfrågor i enlighet med långsiktiga strategier, policyprogram och 

verksamhetsplaner.   

I rollen ingår operativt arbete; t ex publiceringar i sociala medier, uppdateringar av hemsidan, 

hållbarhetsredovisning, skriva texter och vara bollplank och stöd för dina kollegor i deras 

kommunikation, både med omvärlden och internt.  
  

Uppdrag och arbetsuppgifter  

 Ansvara för och ta fram PR-plan och varumärkesstrategi.  
 Ta fram övergripande kommunikationsplan och driva arbetet.  
 Vidareutveckla innehållet i olika kommunikationskanaler för ökad synlighet och 
relevans för kunder och andra intressenter.  
 Utveckla intern och extern kommunikation för ökad kunskap om oss.  
 Intranät och plattform för det.  
 Skriva och distribuera pressmeddelanden.  
 Vidareutveckla kommunikationen i digitala kanaler.  
 Utveckla metoder för uppföljning och analys av kommunikationsarbetet.  
 Uppföljning.  
 Omvärldsbevakning.  
 I marknadsgruppen bidra till vår verksamhetsutveckling  
 Hantera GDPR.   
 Hantera och skriva innehåll i sociala medier.  
 Agera kravställare och beställare till t.ex. byråer.  
 Höja SHEs attraktionskraft och driva affärer och försäljning i nya kanaler.  
 Ta fram underlag och analys av pressaktiviteter och presentera 
kommunikationsrapport för ledning.  
 Budgetansvar.  

  

Din bakgrund och kompetens  
  

Vi vänder oss till dig som har utbildning inom området kommunikation/marknadsföring eller 

har tillägnat dig motsvarande kompetens genom mångårig erfarenhet. Du har hög datorvana. 

God förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska. Vi ser det som viktigt att du har 

insyn i och erfarenhet av att driva digital utveckling inom kommunikationsområdet. Sociala 



medier och hemsida är två kommunikationskanaler vi tror på i komplement till de fysiska 

möten vi vill ha med våra kunder.   
  

Du är en förtroendeskapande, relationsbyggande person och har lätt för att se övergripande 

helheter och samband. Du har en analytisk förmåga och ett intresse för uppföljning och 

kunskapsåterföring. Allra bäst trivs du när du får använda din kreativitet och drivkraft. Du 

finner glädje och stimulans både i strategiskt och operativt kommunikationsarbete.  
  

Som kommunikatör är du en viktig kugge hos oss och bidrar i mycket hög grad till vår 

utveckling i kundnöjdhet och affärsvolym. Du arbetar tillsammans för att maximera nyttan för 

våra kunder och bolag. Du har lätt för att samarbeta och har en förmåga att kombinera de 

operativa dagliga uppgifterna med de strategiska. Vi ser att du är strukturerad, kreativ, har ett 

inre driv och är resultat- och målinriktad med en trygghet i det digitala.   

För att lyckas väl i tjänsten har du en lämplig utbildning inom 

kommunikation/marknadsföring.   
  

Vilka är vi?   

  

Vi är Den lokala kraften och erbjuder lokala kunder ett förnybart alternativ. Vi arbetar för att 

skapa möjligheter och att vårt arbete gör skillnad.   

  
Stolta och glada Medarbetare skapar glada Kunder och tillsammans skapar vi ett Hållbart 

samhälle in i Framtiden  

Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som 

våra kunder. Vår frisknärvaro är hög och vi månar mycket om trivseln på jobbet. För vårt 

arbete har vi erhållit en guldmedalj i kundbemötande från våra kunder.  

 SHE ägs av Sala och Heby kommuner  

 Vi är knappt 60 anställd fördelade på 3 bolag.  

 Vår affärsidé är att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i 

huvudsak Sala och Heby kommuner.  

 I vår egen verksamhet är vi 100% fossilfria. 

 Vår omsättning uppgår till knappa 300 mkr.  

  

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen med din ansökan senast söndag 16 juli 2021.  

 I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till 

anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. 

Rekrytering beräknas slutförd september 2021.  
  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår vice VD Tommy Jönsson. Du når 

Tommy på telefon 0224-576 47 eller via e-post tommy.jonsson@sheab.se  

Ansökan ska var tommy.jonsson@sheab.se tillhanda senast den 16 juli 2021.  

Du kan även tala med nuvarande Kommunikatören Maria Karwonen på telefon 0224-576 49  
 

Vi värdesätter mångfald i vår verksamhet.   
  

Övrigt   

Till rekryterings- och annonsföretag: Vi har redan valt våra samarbetspartners i samband 

med denna annons.  
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