Virtuell kommunikatör
Våra virtuella kommunikatörer är professionella kommunikatörer som
med hjälp av den senaste tekniken arbetar med digital kommunikation på
distans. Perfekt för organisationer i tillväxt eller när du behöver flexibel
avlastning.
De senaste årens digitala utveckling har
skapat helt nya förutsättningar, i samhället
såväl som i organisationer. Vi jobbar på
nya sätt och vi behöver inte längre vara på
samma fysiska plats för att samarbeta. För
oss på Hammer & Hanborg innebär det
nya möjligheter att erbjuda tjänster av
samma kvalitet men med ett lägre pris.

Nya sätt att jobba
Våra
virtuella
kommunikatörer
är
professionella
kommunikatörer
som
hjälper dig att hantera olika kommunikationsbehov trots att ni inte befinner er på
samma plats fysiskt. Istället sker arbetet
på distans via digitala kanaler.
En virtuell kommunikatör passar bäst för
arbetsuppgifter som ofta återkommer och
som kan utföras på egen hand. Oftast
handlar det om kommunikation i externa
kanaler. Några exempel på saker som en
virtuell kommunikatör kan hjälpa till med:
 Bevaka och uppdatera sociala medier
 Skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar,
e-DR mm.
 Uppdatera webb
 Producera content till sociala medier,
blogg, nyhetsflöden mm.
 Kundtjänst
 Översättningar
 Digital omvärldsbevakning
 Desktop research
 Bildhantering
Och mycket mer.

För organisationer som växer
En virtuell kommunikatör är perfekt för
start-ups eller små organisationer som
ännu inte har behov av en heltidstjänst.

Eftersom den virtuella kommunikatören är
en flexibel som passar den bra när
organisationen växer och förändras.

När en specifik kompetens
saknas
Våra virtuella kommunikatörer kan också
vara lösningen för organisationer utan fast
kontor eller organisationer som är helt
digitala. Det kan också handla om
etablerade organisationer som behöver
stärka upp sitt kommunikationsteam med
en specifik kompetens eller behöver
avlastning inom något område.

”

Snabbt, smidigt och
flexibelt.

Den virtuella kommunikatören är anställd
av sig själv eller av oss. Du behöver alltså
inte ta något arbetsgivaransvar och betalar
bara för arbetade timmar. Du kan givetvis
använda flera olika virtuella kommunikatörer för olika behov.

Kom igång
Testa en virtuell kommunikatör från
290 SEK/h (exkl moms)

Kontakt: Annika Lasmarias | 08-459 03 69
annika.lasmarias@hammerhanborg.com
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Vanliga frågor
Vad kostar det och är det någon uppsägningstid?
Tjänsten kostar från 290 kr/h (exkl moms).
Du betalar för arbetad tid. Tjänsten har
ingen uppsägningstid.
Behöver jag anställa?
Nej, Hammer & Hanborg anställer och du
betalar bara för de timmar du använder.
Vad har de virtuella kommunikatörerna
för utbildning? Hur vet jag att de är
kvalitetssäkrade?
Alla våra virtuella kommunikatörer är
professionella kommunikatörer i vårt
nätverk. Vi känner personerna sedan
tidigare och kommer att matcha ihop rätt
person med dina behov. Precis som i alla
våra processer lägger vi stor vikt vid
personliga egenskaper – för oss handlar
kompetens inte bara om utbildning och
erfarenhet utan även om potential,
värderingar och motivation.
När finns den virtuella kommunikatören
tillgänglig?
Det beror på era behov och vad vi kommer
överens om. Det vanligaste är att den
virtuella kommunikatören finns tillgänglig
under kontorstid, men vi har även
personer som kombinerar studier med
jobb och som gärna arbetar kvällstid.
Kan jag använda fler än en virtuell
kommunikatör samtidigt?
Självklart! Beroende på hur ditt behov ser
ut hittar vi en eller flera personer som är
kvalificerade för uppdraget och som kan
arbeta förre eller fler timmar i veckan eller

månaden. Kanske behöver du hjälp att
uppdatera sociala medier några timmar
per vecka samtidigt som du behöver hjälp
med omvärldsbevakning några timmar per
månad - då hjälper vi dig att hitta rätt
personer för båda uppdragen.
Hur mycket kontakt har jag med den
virtuella kommunikatören?
Det bestämmer du. Vissa vill arbeta nära
den virtuella kommunikatören och för
andra räcker det att ha kontakt mer sällan.
Du styr också helt hur mycket du vill
släppa in den virtuella kommunikatören i
organisationen och era system.
Behöver jag fixa en kontorsplats till den
virtuella kommunikatören?
Nej, våra virtuella kommunikatörer arbetar
helt på distans.
Vem står för utrustningen?
Givetvis står Hammer & Hanborg för
standard kontorsutrustning såsom dator,
telefon och den vanligaste programvaran.
Använder ni något specialverktyg behöver
ni se till att den virtuella kommunikatören
får tillgång till det. Du ansvar också för att
den virtuella kommunikatören får den
information om organisationen som krävs
för att framgångsrikt kunna utföra uppdraget.

