Stockholm den 28 juni 2017
Dnr 17/0071

Sieps söker redaktör
Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i
frågor som rör utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Analyserna görs
tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och bidrar
till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor. Sieps deltar i internationellt utbyte
inom området och samarbetar med såväl svenska som internationella forskare och experter.
Myndigheten tillhandahåller även utbildningar för den offentliga sektorn i ämnen som rör
Europeiska unionen.

Arbetsbeskrivning
Sieps söker en redaktör med intresse för europapolitiska frågor. Sieps strävar efter att vara en
brygga mellan forskning och samhället i övrigt. Våra publikationer utgör grunden i verksamheten
och här har redaktören en viktig och central roll. Arbetet innebär att ha redaktionellt huvudansvar
för Sieps samtliga publikationer, såväl de svenska som de engelska.
Kvalifikationer






Redaktörsvana, gärna erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga texter.
God stilistisk förmåga.
God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska.
Kunskap om och intresse för EU och europapolitiska frågor.
Utbildning i eller erfarenhet av journalistik ses som meriterande.

Som person är du noggrann, strukturerad, har god samarbetsförmåga och integritet. Stor vikt
fästs vid personliga egenskaper.
Tjänstgöringsgraden är deltid (omfattning kan diskuteras, dock minst 50 procent) och anställningen
är en tillsvidareanställning. Sieps tillämpar individuell lönesättning samt provanställning. Tillträde
efter överenskommelse. Ansökan och eventuella bilagor ska vara Sieps tillhanda senast den 15
augusti 2017. Ansökan tas emot via e-post på info@sieps.se eller brev till Sieps, Fleminggatan 20,
112 26 Stockholm.
Märk din ansökan med Dnr 17/0065 Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Sieps direktör
eva.sjogren@sieps.se.

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Målgruppen är i första hand
svenska beslutsfattare på olika nivåer. Arbetet sker i samarbete med svenska och internationella forskare.
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