
 
 

 
 
Vi söker en kommunikationskoordinator 
 

Din huvudsakliga uppgift blir att arbeta för en proffsig och kundvänlig kundkommunikation 

från Sundsvall Elnät och Servanet i de projekt som vi driver inom el och fiber. Tillsammans 

med närliggande enheter arbetar du med hela flödet - från informationsinhämtning, till 

kanalval, till formulering av information och slutligen till att förmedla informationen till 

kunderna. 

Du arbetar nära sälj- och byggenheterna i företagen och har hela tiden ett bra bollplank i 

Kommunikationsenheten som du tillhör – för att förädla och utveckla flöde och 

kommunikation.  

Parallellt med arbetet så deltar du i Kommunikationsenhetens övergripande 

kommunikationsarbete och kommer med goda idéer till utveckling.  

Du deltar även i viss systemutveckling inom företagen, där kundperspektivet är en viktig 

pusselbit. 

 

Det här måste du endera ha gjort eller kunna 

Tagit studenten. 

Formulera dig väl i tal och skrift. 

Det här är det bra om du har gjort eller kan 

Yrkeserfarenhet. 

Van att arbeta i ärendehanteringssystem.  

Så – vem är du? 

Vi vill att du är lyhörd, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har även lätt för att 

samarbeta, ta egna initiativ och ta till dig information. Givetvis är du en fena på det skrivna 

ordet.   

Specifika språkkunskaper: 

Flytande svenska i det talade språket såväl som i det skrivna. Goda kunskaper i engelska.  
 



 

 

 

Specifik IT-kompetens ex. ekonomisystem, ärendehanteringssystem, affärssystem etc: 

God kompetens i Officepaketet samt gärna kompetens från att arbeta med 
ärendehanteringssystem och dess utveckling gällande innehåll och flöden. 

Gärna grundkompetens i Adobes programvaror.   

 

Snabbfakta om tjänsten 

 

Anställningsform: Vikarie 1 år 
Omfattning: 50 procent 
Önskat anställningsdatum: Så snart som möjligt 
Rekryterande chef: Linda Kinell Lindström 
Övrigt: B-körkort 
Tester vid anställning: Personlighetstest, alko/drogtest. 
Sista dagen att ansöka: 28 mars 
Skicka din ansökan till: kristina.blomback@sundsvallelnat.se  

Kontakt:  
 
Linda Kinell Lindström 
060-658 55 39 
linda.kinell@sundsvallelnat.se  
 
Facklig föreståndare 
visionstyrelseservanetelnat@sundsvall.se  

 
Sundsvall Elnät och Servanet äger två av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar 
ihållande med att utveckla, likväl el- och fibernät, som verksamheterna i stort.  
Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. 
Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att 
möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sundsvall, Sveriges 
vackraste stad, och fiber till sex kommuner i Södra och mellersta Norrland. 
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