
SoMe-ansvarlig 
til Dansk 
Firmaidrætsforbund
Kan du styrke Dansk Firmaidrætsforbunds brug af - og position 

på - de sociale medier? Og kan du samtidig videreudvikle vores 

kommunikation til eleverne og lærerne på erhvervsskolerne, 

så har vi en spændende stilling til dig. 



Dine væsentligste opgaver:
• Du skal styrke firmaidrættens brug af sociale medier – 
 i øjeblikket Facebook, LinkedIn og Twitter – så vi 
 kommer endnu bedre i dialog med vores interessenter  
 og gør vores aktiviteter og events endnu mere synlige  
 og attraktive.
• Du skal være sparringspartner og inspirator for vores 
 80 foreninger i deres arbejde med sociale medier.
• Du skal videreudvikle vores kommunikation og dialog  
 med elever og lærere på erhvervsskolerne. 

Vi søger en kollega, der: 
• Har en relevant længerevarende kommunikationsfaglig  
 uddannelse. 
• Har mindst 2 års relevant erhvervserfaring - gerne fra 
 en kommunikationsafdeling, interesseorganisation 
 eller lignende.
• Har dokumenterede resultater med at bruge sociale  
 medier – både i kampagnesammenhæng og til det 
 daglige indholdsflow.
• Arbejder med både strategi og eksekvering. Du har 
 erfaring med at bruge Komfo – eller et lignende værktøj  
 til planlægning, eksekvering og annoncering. 
• Har arbejdet målrettet med annonceringsbudgetter på  
 over ½ mio. kr. om året og har dataanalyse som et 
 naturligt redskab i sit kampagnearbejde.
• Er hurtig og kreativ til at udvikle grafikker og visuel-
 le skabeloner. Du er gode venner med Adobe Photoshop  
 og Adobe Premiere Pro. Vores nye kollega forstår at løfte  
 både nyhedshistorier og kampagnebudskaber, så de er  
 målrettet både modtager og medie. 
• Arbejder selvstændigt og målrettet – og er god til at  
 indgå i team-samarbejde.

Vi tilbyder dig: 
En stilling i en levende kommunikationsafdeling med otte 
engagerede kolleger, der til daglig arbejder med at styrke 
kommunikationen knyttet til vores indsatsområder: Sundere 
danskere, Foreninger i bevægelse og Events med puls og 
fællesskab. Du vil blive tilknyttet vores fjerde indsatsområ-
de Erhvervsskoler i form til fremtiden.

En stærk kollega-flok med mange faglige kompetencer – fra 
sundheds- og idrætskonsulenter til foreningsudviklere og 
ildsjæle. En arbejdsplads med albuerum, humor og højt 
til loftet, hvor idræt og motion med kollegerne spiller en 
vigtig rolle i hverdagen. Faktisk sætter vi motion så højt, 
at der er obligatorisk kollegamotion for alle ansatte en time 
om ugen i arbejdstiden.

En arbejdsplads midt i landet – ved motorvejsafkørslen i 
Nyborg – og med stor frihed til selv at planlægge dit 
arbejde. Attraktive løn- og ansættelsesvilkår med en start-
løn på omkring 450.000 kr. pr. år + pension og øvrige 
personalegoder. 

Praktiske oplysninger 
Der er ansøgningsfrist onsdag den 7. juni 2017 kl. 16. 
Skriv ”SoMe-ansvarlig” i emnefeltet.
Send din ansøgning til: job@firmaidraet.dk 
Profil- og jobsamtaler vil blive afholdt i perioden 19. – 28. 
juni. Stillingen ønskes besat fra den 15. august 2017.
 
Ansættelsesstedet er Dansk Firmaidrætsforbund, 
Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg. 
Har du uddybende spørgsmål, så kan du kontakte 
direktør for kommunikation og marketing, Søren Willeberg, 
på tlf. 29 66 42 10 - swi@firmaidraet.dk.

Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 364.000 medlemmer og med aktiviteter 
og kampagner – som Tæl skridt og Arbejdspladsernes motionsdag – der bevæger yderligere 94.000 danskere årligt. 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 80 lokale firmaidræts-
foreninger, fordelt rundt i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, tilbyder et væld af 
motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.

Læs mere om os på www.firmaidraet.dk – og læs vores Strategi 2018 på www.firmaidraet.dk/strategi2018


