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Informationsprogrammet
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Hon är aktiv och engagerad. Spelar revy och är med i fotbolls- och fiberförening, så att hon skulle arbeta med
människor var ganska självklart för Emelie Röjeskog.
Exakt vad hon skulle göra var hon däremot mindre säker
på. Eftersom det rådde finanskris och arbetsbrist när
hon tog studenten valde hon att studera vidare.
– Jag ville läsa något som var ganska brett och tänkte
att man alltid behöver kommunikation. Oavsett var jag
hamnar sedan kan det vara en bra grund, för pratar och
kommunicerar gör vi ju alltid.
Under utbildningen gjorde hon sin praktik hos kommunens informationsstrateg. Det ledde vidare till en del
jobb vid kommunen efter att hon tagit examen. Några
månader senare skulle ett nytt EU-projekt starta och
man sökte då en administratör och kommunikatör. Den
tjänsten fick Emelie.
– Det är kul med projekt för jag får se så många olika
förvaltningar och har kontakt med så många människor.
Jag ser väldigt mycket av kommunal verksamhet i ett
sådant här projekt där allt överlappas.
En av de saker hon gillar med att arbeta i en kommun
är att hon känner att hon inte bara jobbar för sig själv,
utan för många andra också.
– Jag får möjlighet att göra skillnad med min lilla del.
Jobbet består av en hel del skriv- och p
 appersarbete.
Men hon säger att det som är roligt med projekt är att
det också går att göra aktiviteter som är det lilla extra.
Sådant som det normalt inte finns plats för i den kommunala verksamheten.
En annan fördel med jobbet tycker Emelie är att hon
får träffa många människor och vara med i processer
och utveckling.
Att jobba i projekt innebär att anställningen är begränsad till projekttiden. Hon vet att just det arbetet
kommer att ta slut. Men hon ser det också som en möjlighet att komma in i en verksamhet och knyta många
nya kontakter.

