
Projektledare till 
Involve Communication
Involve Communication söker en projektledare med 2-3 års 
erfarenhet av att leda projekt inom förändringskommunikation, 
medarbetarengagemang och lärande.

Är du projektledare och vill jobba och utvecklas på en byrå som 
samarbetar med flera av Sveriges mest framgångsrika, globala 
företag? På Involve får du ta nästa steg i din karriär samtidigt som 
du har möjlighet till att utvecklas tillsammans med byrån och 
kollegorna i H&H Group. 

www.involve.com

http://www.involve.com
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Om företaget
Involve ingår i H&H Group som är Nordens ledande 
kommunikations  koncern. Gruppens 15 byråer samarbetar med 
kunder världen över och har ca 500 konsulter som arbetar från 
Stockholm, Linköping, Malmö, Helsingfors och London. 

Involve är specialiserade på förändringskommunikation och 
lärande. I mer än 20 år har vi utvecklat och arbetat med unika 
digitala metoder och verktyg för att skapa insikt, förändringskraft, 
engagemang och ökad kunskap hos våra kunders ledare och 
medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad – 
transform business by involving all the people.

Om rollen
Som projektledare hos oss har du en aktiv roll genom hela projekt
processen – från första kundmöte till leverans. Arbets uppgifter 
inkluderar offertskrivning, projektplanering och genom förande 
gentemot tidplan och budget, samt att se till att det vi levererar 
sker med kvalitet och enligt överenskommelse med kunden. Som 
projektledare ansvarar du för projektekonomi och rapporterar 
direkt till VD. 

För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, intresserad av 
att skapa värde för kunden, bygga affärsrelationer och vara 
intresserad av de senaste trenderna inom ledar- och medarbetar-
kommunikation och lärande. Du är i många fall first point of 
contact gentemot våra kunder och får möjligheten att sätta dig in 
i verksamheter, behov, målgrupper och material inom vitt skilda 
branscher och ämnen – det kan vara allt från elektrifiering till 
läkemedel och hållbarhetsstrategier.

Kompetenser och färdigheter
Du har en universitetsexamen och 2-3 års erfarenhet som 
projekt  ledare i större, gärna internationella, projekt – helst från 
en webb- eller kommunikationsbyrå. Har du erfarenhet av att 
jobba med digitala lösningar för kommunikation och lärande är 
det meriterade. Du är ödmjuk och intresserad av att förstå olika 
kunders utmaningar och drivs av nyfikenhet för att kunna nå ut till 
olika målgrupper i vitt skilda ämnen och områden.

Du tycker självklart att det är roligt och inspirerande att jobba ihop 
med ett gäng kreativa manusförfattare, utvecklare, filmare och 
digitala designers och hittar din roll som den som driver och håller 
ihop processen i förhållande till kunden under arbetets gång. Du är 
bra på att snabbt få överblick över innehåll, processer och vad som 
behöver göras.  Du drivs av att lära dig nytt och att ta dig an nya 
utmaningar. 

Det är viktigt att du:
• Har god kunskap om och erfarenhet av företags kommunikation 

och digitala kanaler
• Är noggrann, strukturerad och arbetar metodiskt
• Är van vid att jobba mot en definierad budget
• Är lösningsorienterad, initiativtagande och jobbar självständigt 
• Har kapacitet att hålla i många trådar parallellt
• Tycker om att leda och ge energi åt projektgruppen
• Är trygg, ödmjuk, lyhörd och tydlig i din kommunikation 
• Trivs med kundkontakt och har förmågan att skapa relationer 

och en djup förståelse för kundens affär
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och 

engelska i både tal och skrift

Låter det här som du?
Hör av dig till oss på Involve med din ansökan senast 20/9. 
Ta gärna en titt på våra kundcase för att veta mer om våra uppdrag 
och kunder.

Villkor och kontakt
Arbetsplats: Stockholm. Involve har tillgång till två nyrenoverade 
kontor i Stockholm, på Sveavägen och Gävlegatan, som vi delar 
med våra systerbyråer. Möjlighet till visst distansarbete finns. 

Tjänst: Föräldravikariat med möjlighet till förlängning. Heltid.

Sista ansökningsdag: 20 september 2022. 

Tillträde: Senast 31 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Kontakt: hej@involve.com
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