
Copywriter
Oprette grafik til sociale medier 
Opsætte flyers, postkort, plakater i Canva samt bestille til tryk
Opdatere hjemmeside i wordpress og med brug af divi-builder
Filme og redigere videoer, uploade til youtube
Skrive nyheder på hjemmesiden
Oprette kursusrum og produkter i Simplero 
Sparring omkring PR-strategi, visuelt udtryk og kommunikationsstrategi 

Erfaring eller lyst til at arbejde med kommunikation i en frivillig organisation med højt
tempo, mange bolde i luften og et innovativt arbejdsmiljø 
Du skal have teknisk flair og gåpåmod i forhold til at løse både kreative og tekniske
opgaver 
God til at samarbejde og arbejde selvstændigt (på hjemmekontor)
Meget gerne kendskab til Dansk Kristelig Sygeplejeforening og det kirkelige landskab 

Et engageret arbejdsfællesskab med bestyrelse, frivillige og ansatte
Mulighed for at præge det daglige arbejde og få indflydelse
Tilegnelse af nye kompetencer

Ønsker du at arbejde i en værdibaseret organisation, der har som mål at inspirere og
uddanne sundhedspersonale til åndelig omsorg?
Vi søger en medarbejder 4-6 timer ugentligt, der brænder for at arbejde med
kommunikation og visuelle virkemidler. 

Som kommunikationsmedarbejder er du med til at stå for en stor og central del af den
eksterne kommunikation og udvikling og opsætning af online kurser. 

Arbejdssted: Medarbejderen arbejder hjemmefra med deltagelse i enkelte udvalgte
aktiviteter andre steder i landet. Det stilles nødvendigt udstyr til rådighed efter aftale. 

Du varetager bl.a. vigtige opgaver såsom: 

Kendskab til programmerne er ikke et krav, men en fordel. 

Forudsætninger 

Vi tilbyder

4-6 timer ugentligt og mulighed for enten fleksibel arbejdstid eller fast ugentlig arbejdstid.
Opgaverne løses i tæt samarbejde med udviklingskonsulenten. Jobbet kræver en vis
fleksibilitet med varierende arbejdstid og mulighed for aftalte ad hoc opgaver.  Løn aftales
efter kvalifikationer.

Er det noget for dig?
Har du lyst til at høre mere - Så kontakt udviklingskonsulent Annette C. Langdahl på
40445768, når kontoret åbner igen i uge 32. Du kan også sende en mail til kontakt@dks-
forum.dk, med din ansøgning eller hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist 
D. 15. august med mulighed for tiltrædelse allerede d. 1. september 2021 eller snarest
derefter. (Der vil være en måneds introduktion med overlevering af opgaverne.)

Læs mere om Dansk Kristelig Sygeplejeforening og se DKS’ visuelle profil her: 
www.dks-forum.dk
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