
Opinionsbildande Projektledare 
Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) söker en opinionsbildande projektledare 

 

SVL arbetar för hållbara förutsättningar för alkoholnäringen i Sverige. Det innebär goda affärsvillkor för 

våra medlemmar och att alkoholnäringen ska präglas av hållbarhet i hela värdekedjan. SVL driver även 

flera initiativ med syfte att stärka näringens ansvar. Vi är också remissinstans i frågor som rör 

alkoholnäringen. Vårt arbete handlar därför i mångt och mycket om att opinionsbilda, informera och 

bidra med kunskap och fakta om branschen. 

Nu utökar vi vårt kansli. Vi söker en medarbetare med stort intresse för samhällsfrågor, politik  

och dryckesnäringen.  

Om tjänsten  

I rollen som projektledare kommer du bistå vd med att planera, samordna och genomföra SVL:s 

operativa och opinionsbildande arbete. Det omfattar framtagande av strategiska dokument och det 

praktiska genomförandet av olika aktiviteter. Du bidrar i arbetet med dokumenthantering, det löpande 

arbetet på kansliet samt i relationerna med för SVL:s viktiga externa intressenter. Det ställer krav på 

analytisk förmåga och kapacitet att kommunicera väl i tal och skrift samt ha förmåga att växla fokus 

mellan stort och smått och hålla många frågor i huvudet samtidigt. 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar följande. 

• Bistå vd i arbetet med opinionsbildning och dialogen med viktiga intressenter såsom 

Systembolaget, politiska beslutsfattare samt myndigheter och organisationer. 

• Omvärldsbevakning av samhälle, näringsliv och den politiska arenan. 

• Sammanställa fakta om branschen, statistik och forskning inom alkoholpolitiken. 

• Sköta SVL:s aktiviteter och kommunikationen med medlemmar och viktiga intressenter  

via våra digitala plattformar. 

• Medverka i kontakterna med medlemmarna genom möten, nyhetsutskick, telefonkontakter, 

utbildningstillfällen och olika typer av forum.  

• Vara med och driva kansliet. 

Arbetet är en heltidstjänst med placering i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. 

Om den vi söker 

Vi söker dig som har ett stort intresse av samhälls- och hållbarhetsfrågor. Du ska ha relevant 

högskoleutbildning samt några års erfarenhet av arbete med kommunikation och opinionsbildning från 

företag, organisation, offentlig verksamhet eller konsultbyrå. Har du varit aktiv inom politiken är det 

meriterade.  

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska och behärskar Officepaketets program. 

Kunskap om och erfarenhet av arbete med Adobe-program, Apsis och Wordpress är meriterande.  

Ansökan 

Låter detta intressant är du välkommen att skicka in din ansökan i form av din CV och ett personligt 

brev. Urval sker löpande men med sista ansökningsdag den senast 7 december 2020 till jobb@svl.se.  

För frågor om rollen, kontakta Rekryteringskonsult Thomasine Rosenblad på 0706-526198. 
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