
 

 

Kommunikationskonsulent søges til barselsvikariat 1.5. til ca. 1.4.2018. 

Har du en bred kommunikativ faglighed særligt indenfor digitale medier? Er du ansvarsfuld og i 

stand til at bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag? Og brænder du for kommunikere, 

så det motiverer og fastholder unge i det frivillige arbejde? Så læs videre! 

Red Barnet Ungdom arbejder for en mere børnevenlig verden. Hvert år får ca. 4000 udsatte børn 

en håndsrækning i kampen for et bedre liv i foreningens cirka 100 projekter. Projekterne drives af 

unge engagerede frivillige på 15-30 år. Vi søger lige nu en dygtig kommunikatør, der kan stå i 

spidsen for vores formidlingsindsats ift. rekruttering og fastholdelse af frivillige, og som har 

evnerne til at fortælle de mange gode historier, der hele tiden opstår i vores projekter. 

Som kommunikationskonsulent har du det daglige ansvar for Red Barnet Ungdoms 

kommunikationsindsats med reference til sekretariatschefen. Opgaverne er mange, og hverdagen 

kan være uforudsigelige, så det er centralt, at du arbejder selvstændigt og kan bevare overblikket.  

Dine opgaver bliver at: 

- Vedligeholde og udvikle indhold på hjemmesiden.  

- Udarbejde foreningens forskellige digitale medlemsnyhedsbrev med ca. 5.500 modtagere. 

- Opsøge og udarbejde indhold til Red Barnet Ungdoms mange sociale medier dog primært 

Facebook, Instagram og LinkedIn. 

- Løbende frivilligrekruttering primært via annoncering på sociale medier. 

- Vedligeholde mailbaserede fastholdelsesforløb for medlemmer, frivillige- og bidragsyder. 

- Servicere og sparre med foreningens kommunikationsfrivillige. 

- Faglig ledelse af kommunikationsstudent. 

- Af hoc kommunikationsopgaver 

 

Din kvalifikationer er: 

- Du har en lang videregående uddannelse indenfor kommunikation og gerne erfaring fra en 

lignende stilling; du kan kvalitetssikre vores kommunikation på alle platforme 

- Du forstår vores budskaber og formår at formidle til unge i alderen 15-30 år. 

- Du skriver med en skarpladt pen både til web, trykte medier og pressen. 

- Du har erfaring med arbejdet i CMS-systemer – gerne Wordpress og Sitecore. 

- Du har stor rutine i kommunikation via sociale medier og har tidligere arbejdet med 

annoncer fx på Facebook. 

- Du kender til mailmediets mange genrer og kan både udarbejde en nyhedsmail, en direct 

mail og et automatiseret mailflow. 

- Du mestrer billedbehandling i PhotoShop og det er en fordel, hvis du kan udarbejde simple 

publikationer i InDesign. 



- Det er en fordel hvis du har erfaring fra arbejdet i det frivillige foreningsliv og med 

fundraisingkommunikation 

 

Vi tilbyder: 

- Udfordrende opgaver og et stort ansvar 

- Løn i henhold til intern ansættelsespolitik 

- 25 gode kolleger og en arbejdsplads der vægter et godt arbejdsmiljø højt 

 

 

Praktisk info: 

Som kommunikationskonsulent vil du referere til sekretariatschefen og i specifikke opgaver til 

projektchefen.  Arbejdsstedet er vores sekretariat i København. Vi er 15 ansatte på sekretariatet i 

København. Du skal forvente weekendarbejde i forbindelse med større nationale arrangementer 

(ca. 2 årligt).   

 

Ansøgningsfrist: er d. 19. marts 2017. Der afholdes samtaler 24. marts. 

Ansættelse: pr. 1. maj 2017 i deltidsstilling på 20 timer pr. uge og pr. 1. juni 2017 på fuld tid (37 

timer pr. uge). 

 

Ansøgningsprocedure: Du skal sende to ting: 1) en video på max 2 min (fx optaget med telefon) 

hvor du kort præsenterer dig selv, og hvad du kan, 2) Navn, kontaktinformation, relevant CV og en 

kortfattet ansøgning i en samlet pdf-fil til ansoegning@redbarnetungdom.dk med emnefeltet: 

Kommunikationskonsulent.  

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kommunikationskonsulent Anna Austring på 51 64 

98 25 

 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen.  

 

Om Red Barnet Ungdom 

RBU er i vækst, har i dag 3500 medlemmer og ca. 1200 aktive frivillige. Vi vægter integritet i 
forhold til vores værdimæssige afsæt i Børnekonventionen højt. Red Barnet Ungdom ledes af en 
medlemsvalgt bestyrelse, som har ansat et sekretariat med pt. 25 ansatte til at betjene 
organisationen. Læs mere om Red Barnet Ungdom på www.redbarnetungdom.dk 
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