
SVIV-representant i Sverige

✓ Visitkort 

✓ Medlemsregister 

✓ Utbildningsinsatser genom webbinars och fysiska träffar

✓ Informationsbroschyrer och powerpoint-presentation om SVIV

✓ Nyhetsbrev med information om aktuella kampanjer och status i påverkansarbetet

Rollbeskrivning

Det här är ett uppdrag för dig som har egen erfarenhet av att bo utomlands och har återvänt till 

Sverige. Din roll blir att hjälpa andra i motsvarande situation för att säkerställa att återetableringen 

går så smidigt som möjligt, men du finns även till hands för internationella expatriater på SVIV:s

partnerföretag som ska bo i Sverige en period och för dem som ska flytta ut. Det finns goda chanser 

att bygga vidare på ditt CV genom att driva egna projekt inom kommunikation och påverkansarbete. 

Uppdraget kan delas av flera personer och är volontärt. Du engagerar dig utifrån egen förmåga och 

tid. 

Arbetsuppgifter

Kontaktperson: Hanna Norman, projektledare: hanna@sviv.se, +46 8 661 54 03

Verktyg

Arbetsuppgifter

Stöd vid hemflytt 

Innan flyttlasset går hemåt för medlemmar 

finns du tillgänglig för råd och tips. Du finns 

även till hands för internationella expatriater

anställda hos SVIV:s partnerföretag som är på 

väg till Sverige.

Stöd vid utflytt

Du finns som stöd för medlemmar som är på 

väg ut i världen. 

Get a Friend Programme

Du hjälper hemkommande svenskar och 

internationella expatriater anställda hos 

SVIV:s partnerföretag att snabbt få ett 

nätverk bestående av andra svenskar. Du 

tipsar om skolor, vårdcentraler och andra 

relevanta kontakter. Till de internationella 

expatriaterna bistår du med information om 

sedvänjor och bruk som underlättar tillvaron 

i Sverige.

Underlag till påverkansarbete

Du fångar upp vilka utmaningar de hem-

kommande svenskarna har i förhållande till 

svenska regelverk och attityder. Din 

återkoppling till kansliet ligger till grund för 

det framtida påverkansarbetet.

Marknadsföra SVIV

Du lyfter SVIV i lämpliga sammanhang och 

förmedlar fördelarna med medlemskapet, 

samt uppmanar till att följa oss i sociala 

medier och prenumerera på nyhetsbrevet.

Driva egna projekt

Du har möjlighet att driva projekt inom 

kommunikation och påverkansarbete för 

kansliets räkning. Exempelvis PR, 

trycksaksproduktion, framtagning av 

rapporter och analyser, samt svara på 

remisser.   


