Politisk konsulent og
presserådgiver til
Dansk Journalistforbund
– politisk sekretariat
Vil du være med til at sikre, at DJ’s politiske dagsorden bliver mere
synlig og til gavn for alle DJ’s medlemmer? Så er du måske DJ´s nye
politiske konsulent og presserådgiver.
Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation ønsker at styrke sit politiske arbejde og sin interessevaretagelse med etableringen af et politisk sekretariat, som skal være med til at understøtte den
politiske ledelse i deres daglige arbejde.
Som politisk konsulent og presserådgiver skal du sammen med en anden medarbejder i det politiske sekretariat understøtte forbundsledelsen i det daglige politiske arbejde, og medvirke til at udvikle og drive
relevante politikker inden for alle DJ’s strategiske sagområder. Du skal desuden bistå den politiske ledelse
i pressesager og stå for den proaktive pressehåndtering. Arbejdet i det politiske sekretariat sker i øvrigt
i et konstruktivt samararbejde med de engagerede medarbejdere i DJ’s øvrige afdelinger i forbundet.
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Vi søger en stærk profil med følgende kompetencer:
Politisk tæft og forståelse for arbejdet i en medlemsorganisation
En journalistisk eller kommunikationsfaglig uddannelse
Gerne med erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
Gerne tidligere erfaring som presserådgiver
Indgående kendskab til mediernes arbejdsmetode
Gerne have et veludbygget politisk og/eller fagligt netværk
Mediepolitisk indsigt en fordel
Du kan begå dig i et job, der til tider er hektisk, og hvorpå der hviler store forventninger. I stillingen
refererer du organisatorisk til direktøren. I det daglige arbejde vil du indgå i et tæt samarbejde
med DJ’s formandskab.
Løn i henhold til overenskomst med konsulentklubben i DJ.
Ansøgning og CV sendes til hr6@journalistforbundet.dk
senest den 15. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 19. april 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til
formand Lars Werge, HR-chef Jette Kayerød Christensen
eller tillidsrepræsentant Marianne Molin på 3342 8000.

Læs mere om Dansk Journalistforbund på journalistforbundet.dk

