Resultatorienteret
kommunikatør med
passion for digital
udvikling
Vil du være spydspids i udviklingen af Dansk Firmaidrætsforbunds digitale
kommunikation – og samtidig give vores 80 foreninger en hjælpende hånd
med kommunikation til deres eventdeltagere, medlemmer og frivillige?
Skærer du din kommunikation så skarpt, at den borer sig ind i modtagers
bevidsthed – og ændrer vedkommendes adfærd? Har du erfaring med – og en
brændende lyst til – at kommunikere om motionsevents til mænd samt elever
på landets ungdomsuddannelser? Sparker du dine ideer og projekter helt ind
over målstregen?
Så kan du blive dén kollega, vi mangler til vores kommunikations- og
marketingteam.

www.firmaidraet.dk

Dine vigtigste opgaver bliver at:

Hos os får du:

•

•
•
•
•

•

•
•

styrke vores 80 foreningers kommunikation til eventdeltagere, medlemmer og frivillige
rykke og udvikle vores digitale kommunikation til nye
højder – og drible med indsatsområdet ”firmaidrætsforeningerne i den digitale verden”
motivere mænd til at deltage i vores events; Xtreme
Mandehørm og Mænds Motionsdag
booste deltagelsen blandt elever på landets ungdomsuddannelser til vores motionsturneringer via dine stærke
kommunikationsfaglige evner.

Du vil få succes i jobbet, hvis du:
•
•
•
•
•
•
•

har erfaring med kommunikation i (politiske) organisationer, der er båret af frivillighed
har flair for at motivere eventdeltagere igennem digitale
flader
er hjemmevant i discipliner som kommunikationsplanlægning og konverteringsoptimering
har sort bælte i CMS- og nyhedsbrevssystemer (vi bruger
Umbraco og Campaign Monitor)
har en videregående uddannelse inden for kommunikation – og mindst 5 års relevant erhvervserfaring
er udadvendt, positiv og har en stor interesse for idræt og
bevægelse
trives i en travl hverdag – og i en dynamisk organisation –
med mange forskellige opgaver.

•

•
•

en hverdag i et team med høj faglighed inden for
kommunikation, idræt og sundhed
45 åbne og passionerede kolleger
en arbejdsplads, hvor vi hver dag dyrker sammenholdet
kollegamotion i arbejdstiden
attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt pension og øvrige personalegoder
højt til loftet, humor og masser af highfives
en stilling med udfordrende opgaver og mulighed for
personlig udvikling.

Interesseret?

Så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest søndag den
17.2 2019 på mail job@firmaidraet. Mærk ansøgningen
”Kommunikationskonsulent” i emnefeltet.
Vi behandler ansøgningerne herefter og afholder samtaler
den 21.2 og den 22.2.
Tiltrædelse den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til
at kontakte direktør Søren Willeberg swi@firmaidraet.dk –
eller på tlf.: 29 66 42 10.
Vi glæder os til at høre fra dig – og til at dyrke sammenholdet
med dig, hvis du bliver vores nye kollega.

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og kollegamotion.
Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 348.000 medlemmer. Vi har især fokus på firmaidrætsaktiviteter, kollegamotion, events og motionskampagner. Vores
aktiviteter, som ikke kræver medlemskab, bidrager yderligere til, at mere end 123.000 danskere bevæger sig årligt sammen med deres kolleger. Vi har 80 lokale firmaidrætsforeninger fordelt rundt i hele
landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, som også tilbyder et væld af
firmaidrætsidrætsaktiviteter til netop deres medlemmer.
Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på www.firmaidraet.dk – hvor du også finder vores strategi
for 2019-2022.

