SoMe- og kommunikationsmedarbejder til Dansk Ride Forbund
Er du en knivskarp kommunikatør, der kan producere fængende tekster til mange formater og
platforme? Tænker du per automatik altid i fedt indhold til SoMe, og kender du desuden ridesporten
som din egen baglomme? Så er du helt sikkert ret unik, og så håber vi, at du har lyst til at være vores
nye kollega.
Som SoMe- og kommunikationsmedarbejder i Dansk Ride Forbund kommer du blandt andet til at
beskæftige dig med:
•
•
•
•
•
•

Produktion og publicering af SoMe-content
Ad hoc tekstproduktion til hjemmeside og nyhedsbreve (nyheder, artikler, etc.)
Håndtering af bannere og indhold fra kommercielle samarbejdspartnere
Ad hoc kommunikation med rideklubber og evt. lokalmedier (som en del af en større
kommunikationsindsats)
Medieovervågning samt udarbejdelse af medierapporter
Mindre Photoshop-opgaver (bannere, logoer, grafikker, etc.)

Vi tænker, at du:
•
•
•
•

Er under uddannelse eller er færdiguddannet og har læst noget á la kommunikation, journalistik, digital
kommunikation eller lignende
Kender til- og interesserer dig for ridesporten, da det unægteligt at lettere at skrive om sporten, når
den ikke er helt fremmed for én
Er langt sejere end os til ’all things social’
Har erfaring med Photoshop og måske endda noget videoredigering

Vi tilbyder:
•
•
•

Et super spændende job, hvor du især kan være med til at påvirke Dansk Ride Forbunds
kommunikation på de sociale medier
Ansvar for egne arbejdsopgaver/områder fra dag ét
En fantastisk arbejdsplads med søde kollegaer og et godt sammenhold

Der er tale om en projektansættelse, foreløbig for 2 år, som er berammet til 20-25 timer per uge.
Ansøgninger sendes til job@rideforbund.dk - sidste ansøgningsfrist er fredag den 7/2.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til kommunikationskonsulent Julie Servé Regtved tlf.
21655372 eller pr. mail jsr@rideforbund.dk.
Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbund’s politik om offentligt opslag af alle stillinger. Privatlivspolitik vedr.
rekruttering I Dansk Ride Forbund finder du på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
https://www.rideforbund.dk//servicemenu/Om%20DRF/Strategier%20og%20politikker/Privatlivspolitik.aspx

