
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan skickas till alex@suk.se

Sänd ett personligt brev samt CV som berättar varför 
Du är Sveriges Unga Katolikers nästa redaktör

Sveriges Unga Katoliker söker
Redaktör

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker söker en driven och innovativ person som vill arbeta med att 
utveckla förbundets tidningar. Vi ger i dagsläget ut två medlemstidningar, som vår redaktör ansvarar 
för. Redaktionen består av redaktören, samt ett ideellt redaktionsutskott. De två tidningarna Angelus 
och Sanctus är inriktade på yngre (6-13 år) respektive äldre (14-28 år) medlemmar.

Som redaktör förväntas du vara initiativrik, och ansvara för hela tidningen, såväl texter som layout. 
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete, och/eller relevant journalistisk utbildning. 
Du är en god skribent som både skriver egna texter, och bearbetar andras. Vidare behöver du ha 
kunskaper om arbete i Adobe-programmen för att kunna arbeta med layout. Layouten rör framför 
allt tidningarna, men det förekommer också visst arbete med annan layout (trycksaker m.m.). Även 
ansvar för förbundets hemsida ingår. Vi förväntar oss att du är kreativ, och kan skapa en snygg och 
relevant produkt för våra medlemmar - Sveriges unga katoliker. Det är därför en fördel om du har goda 
kunskaper om Katolska Kyrkan, och delar kyrkans tro och liv.

I tjänsten ingår periodvis arbete på kvällar och helger, i samband med förbundets större evenemang, 
men i huvudsak kommer arbetet att utföras dagtid på vårt kansli i Stockholm.

Krav:
Erfarenhet och/eller utbildning inom medieområdet.
Goda kunskaper om Adobe InDesign och Photoshop.

Meriterande:
Journalistutbildning.
Dokumenterad erfarenhet som skribent.
Utbildning och/eller erfarenhet inom webbdesign och administration av webbplatser.
Goda kunskaper om Katolska Kyrkan, dess tro och liv.

Omfattning: 75 % med placering på SUK:s kansli i Stockholm.
Sista ansökningsdag: 16/12. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas 
innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse (fast månadslön).
Anställning: Tillsvidare (inleds med sex månaders provanställning).
Ansökan: Sänd CV samt ett personligt brev som berättar varför du är vår nästa redaktör till alex@suk.se.

Upplysningar om tjänsten:
Kanslichef Alexander Kegel: alex@suk.se, 08-50557691.


