
C V LEILA ZOUBIR 
 

Kommunikatör med särskilda kunskaper i forskningskommunikation, och en 
bakgrund som nyhetsjournalist.   

KONTAKT 

073 669 18 46 
leila.zoubir@hush.com 

UTBILDNING 

Fil. kand. med huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap, 60 
högskolepoäng i statistik och 30 högskolepoäng i franska, Stockholms universitet, 
avslutad 2015. 

RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET 

▪ Kommunikatör, Stockholms universitet 
Sociologiska institutionen, Stockholm, februari 2016 – pågående  

På min nuvarande tjänst har jag byggt upp Sociologiska institutionens arbete med 
forskningskommunikation från grunden.  

En stor del av jobbet går ut på att bearbeta komplex information i vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar och att intervjua forskare – för att sedan omvandla detta 
till tydliga nyhetstexter och pressmeddelanden som får genomslag.  

Många av dessa nyheter och pressmeddelanden, som jag skriver på svenska och 
engelska, plockas upp av större traditionella nyhetsmedier eller får spridning i 
sociala medier, främst i men även utanför Sverige.  

Jobbet är både strategiskt och operativt – jag planerar och projektleder 
kommunikationen, samordnar information om ny forskning och skriver texter för 
olika målgrupper på svenska och engelska.  

Dessutom har jag framgångsrikt utvecklat institutionens sociala medier, främst på 
Twitter och Linkedin, med växande följarantal och en hög grad av relevant 
interaktion.  
 
Jag är också ansvarig för flera webbplatser på svenska och engelska, och arrangerar 
studiebesök på Stockholms universitet för framförallt gymnasieklasser.  
 

▪ Kommunikatör, Stockholms universitet 
Statistiska institutionen, Stockholm, juni 2015 – augusti 2016 

Jag skrev om forskning och utbildning på svenska och engelska, och förbättrade 
Statistiska institutionens webbplats och struktur. Tillsammans med Dan Hedlin, 
professor i statistik, deltog jag i debatten om statistisk metod i en debattartikel i 
SvD: http://www.svd.se/slutsatsen-att-sd-ar-storsta-parti-ar-fel 
 

▪ Webbredaktör, Svenska Dagbladet Näringsliv 
Svenska Dagbladet Näringsliv, Stockholm, juli 2012 – januari 2014  

Arbetet bestod i att bevaka nyhetsflödet för affärsnyheter, att skriva texter för 
webben, planering, textredigering samt att ge feedback på texter till reportrar. Jag 
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fick även i uppdrag att lära upp nya webbredaktörer, samt tillfälle att jobba som 
nyhetschef  för webben.  

 

▪ Researcher, Sveriges Radio 
Sveriges Radios Förvaltningsbolag, Stockholm, september 2011 – juni 2012 

Researcher på Sveriges Radios, SVT:s och Utbildningsradions gemensamma 
research- och faktaavdelning. 

 

▪ Webbredaktör, Aftonbladet 
Kvällsredaktör på Nöjeswebben, Stockholm, juni 2011 – augusti 2011 

Mina ansvarsområden var att bevaka nyhetsflödet, skriva texter, leta upp och 
värdera nyheter och att göra puffar för webben.  

 

▪ Reporter, Sveriges Radio  
P4 Sveriges Radio Sörmland, Eskilstuna, 2009, 2010, 2011 

Jag arbetade som nyhetspresentatör och webbreporter, med att planera och 
presentera nyhetssändningar, producera nyhetsinslag, skriva nyheter 
nyhetssammanfattningar och webbpublicering.  

 

▪ Lärare i journalistik  
Fryshusets gymnasiums skrivarlinje, Stockholm, mars – april 2011 

Uppdrag som gästlärare i journalistik för gymnasiets årskurs 2. 

 

▪ Debattredaktör och reporter, Arbetaren 
Arbetaren och Arbetaren Zenit, Stockholm, augusti 2010 – mars 2011 

Ansvarig redaktör för debattuppslaget i den fackliga veckotidningen Arbetaren, 
reporter, webbredaktör och taltidningsredaktör.  
 

▪ Frilansjournalist 
Olika uppdragsgivare, 2006 – 2012 

Frilansuppdrag för Arena, Situation Sthlm, Metro, Feministiskt Perspektiv. 

SPRÅKKUNSKAPER 

Svenska – modersmål 

Engelska – mycket goda kunskaper 

Franska – goda kunskaper 

KUNSKAPER I OLIKA ARBETSVERKTYG 

MS Office, Mac och PC. Olika publiceringsverktyg som EPI-server, Escenic, 
Polopoly och Wordpress. Postman/Paloma (nyhetsbrev), Photoshop.  

ÖVRIGT 

Innehar B-körkort. 
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