Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig, uavhengig organ, organisatorisk underlagt Stortinget, som ble
opprettet i 2015. Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og
rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, rådgi offentlige organer og private aktører, fremme opplæring, utdanning og forskning på
menneskerettighetene, legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører, og delta i internasjonalt samarbeid for å
fremme og beskytte menneskerettighetene. Institusjonen ledes av et styre og en direktør. Kontoret holder til sentralt i Oslo og er samlokalisert
med Sivilombudsmannen. Vi har også kontor i Kautokeino. Se www.nhri.no for nærmere informasjon.

Kommunikasjonsrådgiver i NIM
Vil du jobbe med kommunikasjon for Stortingets kontrollorgan for menneskerettigheter?
Stillingen er et vikariat i 12 mnd. i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse.
Hos NIM vil du få anledning til å
fylle våre sosiale medier med spennende og viktig innhold
formidle NIMs fagområder, prosjekter og rapporter i alle kanaler
planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak i forbindelse med arrangementer
utarbeide og gjennomføre kampanjer
bidra inn i det daglige arbeidet i kommunikasjonsavdelingen
For å lykkes i stillingen må du ha
høyere utdannelse innen samfunnsfag og kommunikasjon
profesjonell erfaring med sosiale medier
erfaring med strategisk kommunikasjon - gjerne fra statlig virksomhet
god forståelse for politiske prosesser
Du bør ha
erfaring med redigering av nettsider
erfaring med redigering av film i Premium pro
stor arbeidskapasitet
Vi ser for oss at du er initiativrik, kreativ, resultatorientert og at du har evne til å takle store arbeidsmengder med godt humør.
Som medarbeider i NIMs kommunikasjonsavdeling vil du få varierte, utfordrende oppgaver og mulighet til å påvirke et viktig samfunnsområde.
Du vil bli en del av et inspirerende miljø med høyt tempo, høy kunnskap og et godt arbeidsmiljø.
Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell/etnisk bakgrunn.
Lønn etter kvalifikasjoner som rådgiver 488 500 - 555 100 (ltr 56 - 63).
Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.
Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef Elianne Kemble-Clarkson, tlf. 900 12 727.
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