ARBETSBESKRIVNING FÖR LOKALA WEBBREDAKTÖRER
Denna arbetsbeskrivning fungerar som grund för alla SWEAs lokala webbredaktörer.
Arbetsbeskrivningen etablerar en bas för bra kommunikation och realistiska förväntningar mellan SWEA
Internationals Webbredaktion, lokala webbredaktörer och lokala styrelser.
Denna beskrivning riktas i första hand till de webbredaktörer vars lokalavdelning använder Tankbar som
värd, men rekommenderas till alla webbredaktörer som arbetar för SWEA.
Webbredaktörens ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetar för SWEA och ej i personligt syfte
Arbetar och uppträder på ett professionellt sätt
Är duktig på att samarbeta
Har tidigare erfarenhet av arbete med lämpliga verktyg (t ex Word eller liknande) och
bildredigering
Ansvarar för kvalitet och design av lokalsidan
Ansvarar för att kvalitet och design på lokalsidan följer sidan på internationell nivå
Är ansvarig för inlägg och utser vikarie vid otillgänglighet
Går regelbundet in på swea.org för att ta del av information

Webbredaktörens arbete på lokal nivå
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nära samarbete med den lokala styrelsen
Har, tillsammans med den lokala styrelsen, ansvar för vilket material som ska läggas in
Har, tillsammans med styrelsen, ansvar för att stadgarna följs
Påminner om punkter som måste läggas ut på webbplatsen
Medverkar på lokala styrelsemöten eller har nära kontakt med AO och/eller sekreterare för att få
reda på nyheter som ska in
Meddelar styrelsen varje gång webbplatsen har uppdaterats
Meddelar vid behov de lokala medlemmarna via AO eller annan ansvarig styrelsemedlem då
webbplatsen uppdaterats
Delger all information, ID och lösenord till AO och ny webbredaktör vid avgång
Gör en back-up CD som lämnas till AO i slutet av varje år, samt vid avgång
Ansvarar tillsammans med AO för upplärning av nyinkommen webbredaktör
Söker aktivt ersättare vid avgång

Webbredaktörens arbete på internationell nivå
•
•
•
•

Följer med i och meddelar eventuella ändringar och ny information från SWEA Internationals
Webbredaktion till den lokala styrelsen
Meddelar konkreta förslag på förbättringar till SWEA Internationals Webbredaktion
Samarbetar med övriga lokala webbredaktörer
Använder sig av googlegruppen, swea-webmasters, som information och kommunikationsmedel
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