Kommunikations- og udviklingschef
til Dansk Journalistforbund
Er du på højde med de nyeste tendenser indenfor kommunikation,
og er du samtidig en dygtig og inspirerende leder? Så er du måske den
nye kommunikations- og udviklingschef i Dansk Journalistforbund
– Medier og kommunikation.
Du skal fungere som afdelingsleder for både vores kommunikationsteam, som arbejder med medlemskommunikation, og vores team for udvikling og events, som arbejder med strategisk udvikling og praktisk
afholdelse af kurser og tilbud til vores medlemmer – blandt andet med henblik på fastholdelse. Som
afdelingsleder skal du, sammen med de to teams, både kunne tegne DJ’s strategiske arbejde, og have lyst
til selv at udføre en del af opgaverne. Du skal kunne stå på mål for, at DJ’s eksterne kommunikation
fremstår professionel på alle kanaler.
–
–
–
–
–

I kommunikationsteamet arbejder vi med:
Strategisk kommunikation
Formidling på web og sociale medier
Produktion af nyhedsbreve
Planlægning og udførelse af kampagner, der formidler DJ’s dagsordener
Kommunikationsrådgivning til foreninger, grupper og kredse

–
–
–
–

I teamet for udvikling og event arbejder vi med:
Fagfestival og andre store og mindre medlemsarrangementer
Udvikling af kurser og nye medlemstilbud
Udvikling og aktivering af partnerskaber og sponsorater.
Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medlemsgrupper

–
–
–
–
–
–

Vi søger en stærk profil med følgende kompetencer:
Relevant uddannelse indenfor kommunikation/journalistik
Gerne erfaring fra politisk ledet organisation
Godt kendskab til medie- og kommunikationsbranchen
Kan sætte en dagsorden i forhold til retningen for DJ’s kommunikation og arrangementer
Erfaring med projektledelse og udviklingsopgaver
Erfaring med personaleledelse og evnen til at skabe et godt arbejdsmiljø.
Du kan begå dig i et job, der til tider er hektisk, og hvor der er store forventninger. Og så har du ideerne,
der kan blive til virkelighed til glæde for alle DJ’s medlemmer i forskellige faggrupper.
Du bliver leder for 11 meget engagerede og selvstændige kolleger og refererer i det daglige
til direktøren.
Ansøgning og CV sendes til hr3@journalistforbundet.dk
senest den 15. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 20. april 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til
direktør Linda Garlov, HR-chef Jette Kayerød Christensen
eller tillidsrepræsentant Marianne Molin på 3342 8000.

Læs mere om Dansk Journalistforbund på journalistforbundet.dk

