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Criscom söker kriskommunikatörer för uppdrag hos länsstyrelse och 
myndighet vid kris. 
 

Criscom genomför årligen grundutbildning av kriskommunikatörer. Nu söker vi 20 
kriskommunikatörer för uppdrag hos länsstyrelsen Gävleborg och MSB. Om du blir 
antagen kommer du att få en bred utbildning i grundläggande krisberedskap, 
kriskommunikation och stabsmetodik. 
 
Exempel på händelser där Criscoms kriskommunikatörer har kallats in var under 
skogsbränderna vid bland annat Västmanland 2014 och Gävleborg 2018 samt 
under flyktingsituationen 2015. 

Kvalifikationer och arbetsuppgifter 

Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och klarar av att arbeta under 
tidspress och komplexa förhållanden. Därför fäster vi stor vikt vid personliga 
egenskaper och lämplighet.  
 

För Länsstyrelsen Gävleborg kan uppdraget bland annat innebära följande 
arbetsuppgifter:  

• Omvärldsbevakning i traditionella medier och i sociala medier 

• Sammanställa och producera FAQ 

• Allmänt kommunikativt stöd till ordinarie kommunikationsfunktion på 
länsstyrelsen 

Uppdraget ställer krav på kompetens och erfarenhet av följande: 

• Utbildning eller yrkeslivserfarenhet inom kommunikationsområdet. 

• Samordning med berörda aktörer 

• Omvärldsbevakning av traditionella medier, sociala medier och andra 
myndigheters / organisationers externa kommunikation 

• Sammanställa, bearbeta och producera frågor och svar (FAQ), 

• Publicering i olika verktyg, web, sociala medier m.fl   

• Produktion av pressmeddelanden och talepunkter 

• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift 

• Kunskaper i engelska 

Meriterande: 

• Kunskaper i bildbehandling 
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• Kunskap om det svenska krishanteringssystemet. 

• Tidigare erfarenhet av arbete i stab eller av redaktionellt arbete. 

• Erfarenhet av frivilligengagemang. 

• Ytterligare språk. 

• Önskvärt med B-körkort. 

Övriga krav 

För att bli antagen krävs det att du har möjlighet att delta i utbildning, övningar och 
insatser på din fritid.  

Uppdraget kräver att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation, företrädesvis 
Criscom, och genomgår utbildningar med start hösten 2020. 

Svenskt medborgarskap är ett krav, då detta kan innebära placering i 
säkerhetsklass. Du kan eventuellt komma att krigsplaceras. 

Ansökan 

Ansökan gör du, inklusive CV och ett personligt brev till avtal@criscom.se  
 
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020. Criscom går därefter igenom 
ansökningarna och ger besked i juni om du blir antagen eller om du är på 
reservplats. Grundkurs kriskommunikation genomförs fredag till söndag v 38. 
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