
 

Annons  

Ansvarig för Kommunikation och Externa relationer 

Om oss 
Newmaninstitutet är en mindre högskola i Uppsala som grundades 2001 av jesuiterna i 
Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. På institutet erbjuder vi utbildning inom 
teologi och filosofi samt fördjupningar i hur trosföreställningar och livsåskådning framställs i 
film, konst och litteratur liksom hur de tar gestalt i samhället. I vårt utbud finns både 
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt fristående kurser. 
Newmaninstitutet samlar meriterade forskare inom teologi, filosofi och kultur samt 
angränsande discipliner och anordnar regelbundet två serier med högre seminarier. 
Newmaninstitutet bjuder in allmänheten till föreläsningar, dels i egna arrangemang, dels 
som medarrangör i olika samarbeten. Vi vill synas i den offentliga debatten genom föredrag, 
artiklar och seminarier.   

Ansvarig för kommunikation och externa relationer 
Newmaninstitutet söker en ansvarig för kommunikation och externa relationer som kommer 
att i ingå i lärosätets ledningsgrupp. Som ansvarig för kommunikation och externa relationer 
vid Newmaninstitutet ansvarar du för internt och externt kommunikationsarbete samt för 
långsiktig samverkan med olika målgrupper såväl lokalt som nationellt och internationellt. 
Arbetet är självständigt men innebär ett nära samarbete med institutets ledning, 
medarbetare och studentkåren. Tjänsten är ny och du har möjlighet att tillsammans med oss 
utveckla den utifrån din kompetens och Newmaninstitutets behov.  
 

Arbetsuppgifter 
▪ Skapa innehåll på externa webbsidan, interna informationstavlor och i sociala medier  
▪ Ge stöd och rådgivning i kommunikationsfrågor till institutets ledning och 

medarbetare  
▪ Samverka med det omgivande samhället (exempelvis för utveckling av våra 

utbildningar eller framtagning av uppdragsutbildning)  
▪ I samarbete med samordnaren för internationalisering strategiskt utveckla institutets 

internationaliseringsarbete  
▪ Arbeta med Newmaninstitutets grafiska profil (formgivning och trycksaker) 
▪ Planera och koordinera event och leda eventgruppens arbete 
▪ I samarbete med studentkåren vidareutveckla arbetet med alumnnätverk  
▪ Andra administrativa uppgifter kan förekomma 

 

Kvalifikationskrav 
Du har högskoleutbildning inom ett för anställningen relevant område alternativt erfarenhet 
som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.  
 
 
 



 
 
 
 
Eftersom arbetet kommer att innebära kommunikation och kontakter både nationellt och 
internationellt behöver du behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.  
 

Meriterande  
Det är meriterande om du: 
 

• är förtrogen med samt har förmåga att beskriva och kommunicera kring Jesuiternas 
utbildningstradition 

• har utbildning inom något av institutets ämnesområden teologi, filosofi eller kultur 

• har erfarenhet av kommunikationsarbete, av att planera och genomföra event eller 
har arbetat med samverkan och/eller internationalisering.  

 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattningen är 
deltid 50% men tjänstgöringsgraden kan diskuteras och anpassas baserat på den sökandens 
kompetens och bakgrund. För rätt kandidat kan det även finnas möjlighet att kombinera 
tjänsten med undervisning inom något av institutets ämnesområden teologi, filosofi och 
kultur/samhälle. 
 
Tillträde: 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.   
 
Upplysningar om tjänsten lämnas av HR-ansvarig Tamilla Johansson tel: 070-403 28 31 alt. 
tamilla.johansson@newman.se eller högskoledirektör Anna Hornström, 072-324 46 08 alt. 
anna.hornstrom@newman.se 
 
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till  
tamilla.johansson@newman.se senast 2022-08-14.  
 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. 
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