
 
 

 
 

 

 

 

Sökes: Chefredaktör för tidningen Revansch 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en brukarorganisation för, i första hand, 

människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. RSMH är religiöst och partipolitisk obundna och 

arbetar aktivt för att motverka utanförskap och diskriminering. Kärnan i RSMH:s verksamhet är 

kamratstöd och intressepolitik.  

Revansch är RSMH:s medlemstidning och kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen är en 

självständig, journalistisk produkt som bevakar samhällsfrågor kopplade till social och psykisk hälsa 

och ohälsa. I Revansch kommer personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och med 

psykiatriska diagnoser till tals. Revansch ingår i ett medlemskap i RSMH och står på medlemmarnas 

sida.  

Vi söker nu en chefredaktör som ska ansvara för tidningens utgivning och produktion, samt en 

utveckling av Revansch i digital version. Du arbetar som redaktör med innehållslig planering, 

samarbete med frilansare, layout och tryckeri, upphandling av externa tjänster, eget journalistiskt 

arbete och materialproduktion. Du är ansvarig utgivare för tidning med budgetansvar. I tjänsten ingår 

att se över tidningens resurser och framtida finansiering. En praktisk uppgift som ligger på 

redaktören i dagsläget är annonsförsäljning. 

Vi söker dig som är utbildad journalist med erfarenhet av arbete som redaktör. Du ska ha erfarenhet 

av både digitala och tryckta medier, och digital publicering idéer om en ökad spridning för en digital 

upplaga. Det är meriterande med erfarenheter från medlemstidning och uppdrag eller arbete i ideell 

sektor. 

Du är van att möta människor med olika behov och erfarenheter, och trivs i idéburen sektor. Via 

RSMH möter du både föreningsaktiva, förtroendevalda och anställda hos RSMH. Du är strukturerad 

och ordningsam, samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt. Du trivs med eget ansvar och är 

självgående i ditt arbete.  

 

Anställningsvillkor 

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning 

Anställningens omfattning: 40 procent 

Lön: Lönesättningen är individuell och lönenivån är anpassad efter den ideella sektorn. Arbetsplatsen 

omfattas av kollektivavtal med Fremia/Unionen 

Tillträde: 1 januari 2022 



 
 

 
 

 

 

 

 

Ort: Hägersten, Stockholm 

Kontaktperson: Kristina Sågänger Båth, kanslichef: kristina.bath@rsmh.se  

Personalrepresentant: Hanna Schubert, kommunikationsansvarig: hanna.schubert@rsmh.se 

Mejla din ansökan till kristina.bath@rsmh.se 

Skicka in din ansökan senast den 30 november. 
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