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Journalist med 
stærkt blik for digital 
kommunikation 
og næse for gode 
idrætshistorier
Er du en skarp, journalistisk kommunikatør – og brænder du for at finde 
og fortælle de gode historier fra foreningsidrætten? Har du erfaring med 
politisk interessevaretagelse fra en medlemsorganisation – og deler du 
vores drøm om, at endnu flere arbejdspladser skal opleve værdien af 
kollegamotion i arbejdstiden? 

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



Dine vigtigste opgaver bliver at:
• Styrke vores synlighed og position ift. udvalgte politiske 

mærkesager bl.a. vores kamp for ”mere motion i arbejds-
tiden” og ”gode vilkår for voksnes idrætsliv”.

• Arbejde nysgerrigt og opsøgende ift. vores politiske 
mærkesager, så vi skaber den rette timing med de rigtige 
samarbejdspartnere.

• Styrke vores pressearbejde – og samspil med medierne – 
både lokalt og nationalt.

• Udvikle og drive vores nyhedsbreve.
• Inspirere og hjælpe vores 82 foreninger med kommunika-

tionen til lokal presse, eventdeltagere, medlemmer og 
frivillige. 

• Have førertrøjen på ift.  kommunikationen omkring vores 
signaturprojekt ”Arbejdspladsernes Motionsdag” –  
og vores drøm om at skabe Hele Danmarks motionsuge i 
uge 41. 

• Fortælle de gode historier om kollegamotion og  
firmaidræt på tværs af vores kommunikationsflader. 

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

kan dokumentere, du har skabt resultater i en politisk  
ledet interesseorganisation. Måske er du uddannet jour-
nalist eller måske har du en anden kommunikationsfag-
lig baggrund, hvor du har erfaring med journalistiske  
arbejdsopgaver.

• Har et stærkt netværk i det danske mediebillede.
• Har erfaring med kommunikation på digitale flader – og 

er naturligt opsøgende overfor nye digitale muligheder.
• Er arbejdsom, selvstændig, ambitiøs, fleksibel og udstrå-

ler 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 medlemsdemo-
krati. 

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 kommu-
nikation, kollegamotion og firmaidræt.

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

sonlig udvikling.
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt pension og øvri-

ge 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 8. april kl. 09.00 via job@firmaidraet.dk. Mærk ansøgnin-
gen ’Journalist med blik for idrætten’.  
 
I din ansøgning skal du linke til egenproduceret materiale og 
ideer, som sætter en tyk streg under, at du er den ubetinget 
bedste kandidat til jobbet.   

De udvalgte kandidater vil blive kontaktet den 19. april, hvor 
vi vil invitere til samtale den 23. april – og opfølgende samta-
ler samt personlighedstest den 28. april. Vi stiller en hjemme-
opgave 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. 

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/

