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Visuel 
kommunikatør til 
ambitiøst og digitalt 
idrætsforbund
Er du digital mester i at fortælle historier visuelt, så budskaberne borer 
sig ind i modtagerens bevidsthed med leads og brugerinvolvering for 
øje? Kan du optage og redigere video med sikker og fast hånd? Er du på 
sejrsskamlen, når det kommer til motion graphics, explainer-formater og 
gamification? Og påfører du dig gerne anførerbindet i fælles udformning 
af skarpe storyboards?

… så er du måske dén kollega, vi mangler i vores kommunikations- og 
marketingteam i firmaidrætten.



Dine vigtigste opgaver bliver at:
• Løfte vores visuelle kommunikation til nye højder.
• Finde samt fortælle de gode historier om kollegamotion 

og firmaidræt med levende billeder.
• Strække dine produktioner ud og planlægge derefter – 

med blik for serieformater og udgivelse på primært  
Facebook og LinkedIn.   

• Udvikle kommunikationen om Yousee eSportligaen for 
arbejdspladser og ungdomsuddannelser sammen med 
vores esport-ansvarlige og en studentermedhjælper. 

• Inspirere og hjælpe vores 82 foreninger til at bruge flere 
levende billeder i kommunikationen til eventdeltagere, 
medlemmer og frivillige. 

Du vil få succes i jobbet, hvis du:
• Har mindst fem års relevant erhvervserfaring, hvor du 

kan dokumentere, du har udviklet, produceret og projekt-
ledet visuel kommunikation. Om du i sin tid er uddannet 
multimediedesigner, digital designer, journalist, medie-
grafiker eller lignende, det går vi ikke så meget op i.

• Agerer absolut hjemmevant i Adobes Creative Cloud- 
programmer, hvor du klipper og redigerer i Premiere Pro 
(Pr) – og skaber knivskarpe illustrationer i Photoshop (Ps) 
og Illustrator (Ai) samt give dem animeret liv i After  
Effects (Ae).

• Kan betjene et kamera og gøre en ’setting’ klar til optagel-
se med lys, baggrund, props med mere.

• Er arbejdsom, selvstændig, ambitiøs, fleksibel og 
 udstråler god kollega-karma.

• Er en udpræget holdspiller, der brænder for idræt og 
 motion.

• Er motiveret af at arbejde i en idrætsorganisation, der 
stolt udvikler et i forvejen traditionsrigt medlems- 
demokrati.

Hos os får du:
• En fuldtidsstilling med fleksibilitet til at arbejde hjemme-

fra og på farten.
• Seks professionelle ildsjæle og tætte sparringspartnere i 

kommunikationsafdelingen, der i samlet flok sparker 
mange bolde over mållinjen.

• En hverdag i et miljø med høj faglighed inden for 
kommunikation, kollegamotion og firmaidræt.

• 40 åbne, handlekraftige og passionerede kolleger.
• En stilling med udfordrende opgaver og mulighed for 

personlig udvikling.
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt pension og 

øvrige personalegoder.
• En arbejdsplads, hvor vi hver dag dyrker sammenholdet, 

blandt andet med kollegamotion på arbejdspladsen.
• Højt til loftet, humor og masser af highfives.

Interesseret?
Så ser vi frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest 
den 6. april kl. 09.00 via job@firmaidraet.dk. Mærk ansøgnin-
gen ’Visuel Kommunikatør’. I din ansøgning skal du linke til 
egenproduceret materiale, som sætter en tyk streg under, at 
du er den ubetinget bedste kandidat til jobbet.   

De udvalgte kandidater vil blive kontaktet den 16. april, hvor 
vi vil invitere til samtale den 21. og 22. april – og opfølgende 
samtaler samt personlighedstest den 26. april. Vi stiller en 
hjemmeopgave til de kandidater, der går videre til anden 
runde. 

Tiltrædelse den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale. Har du 
spørgsmål til stillingen, så kontakt Søren Willeberg, direktør 
for Kommunikation & Marketing, på mail: swi@firmaidraet.dk 
eller mobil: 29664210.  

Det er en fordel, at du har en bil til rådighed, og vi tager hur-
tigt en snak om de bedste løsninger for den hard- og software, 
der skal til for at kunne eksekvere i jobbet.   

Vi glæder os til at høre fra dig – og til at dyrke sammenholdet 
med dig, hvis du bliver vores nye kollega.

Vi kæmper for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne.
Det er netop her, at vi indstiller det skarpe boldøje. Det er her, vi i 75 år – på mange forskellige måder – har 
dyrket sammenholdet og bevæget dig og hele Danmark. Vi er dedikerede og passionerede medspillere i kam-
pen for mere idræt og kollegamotion målrettet dig. Vi har et solidt fundament med firmaidrætsforeninger i 
hele landet med engagerede frivillige ildsjæle sprængfyldt af viden, erfaringer og en masse idéer.
Vi er Danmarks tredjestørste idrætsorganisation med 385.000 medlemmer. 

Læs vores strategi ”Et sjovere Danmark i Bevægelse”.

https://www.epaper.dk/firmaidraet/strategi/2022/

