Lille sekretariat i stor udvikling
søger sprogglad kommunikationspraktikant
Danske Torpare er en forening med cirka 10.000 medlemmer for danskere med torp, sommerhus
eller ødegård i Sverige. På sekretariatet i Søborg er vi fem travle mennesker, der til dagligt hjælper
medlemmerne med juridiske og praktiske spørgsmål om alt fra huskøb til gamle brønde,
arrangerer foredrag og skriver om svensk kultur i vores magasin og på vores digitale platforme.
Især det sidstnævnte har vi arbejdet intensivt på det sidste halve år, hvor vi har knoklet med at lave
en ny, ambitiøs kommunikationsstrategi. Derfor går vi i foråret 2018 i gang med at brande og
synliggøre organisationen gennem kampagner, marketingmaterialer og udviklingen af ny
hjemmeside. Til den proces søger vi en sprogglad kommunikationspraktikant, der har lyst til at tage
ansvar, dele sine ideer og få masser erfaring med skriftlig kommunikation til flere platforme.
Stillingen tilpasses ud fra dine evner og interesser, men vi forestiller os, at du…
- bliver redaktør for vores nyhedsbrev, der udkommer hver anden onsdag
- producerer Facebookopslag og korte nyheder til vores nye hjemmeside om alt fra grænsekontrol
ved Øresundsbroen til Sveriges bedste loppis
- samarbejder med vores magasinredaktør og marketingansvarlige om at skabe
sammenhængende kommunikation i foreningen
- hvis du interesserer dig for det, skriver længere reportager eller interviews til vores magasin
- bliver en del af den daglige drift på en lille arbejdsplads, hvor vi griner sammen, passer på
hinanden i travle perioder og hjælpes ad om store og små opgaver, også når det bare er at tage
telefonen eller at gå ud med skraldespanden
Vi håber, at du…
- kan lide at lege med sproget og er grammatiknørd
- har styr på at vinkle en tekst
- er åben overfor meget forskelligartede opgaver
- har mod på at læse svensk og tale med svenskere (eventuelt på gebrokkent ”svansk”, som nogle
af os praktiserer)
- ikke bliver skræmt af ny teknik, men gerne kaster dig ud i at redigere i Photoshop, opdatere vores
kringlede medlemssystem eller oprette en vare i vores webshop
- har mulighed for en gang i mellem at deltage i aftenmøder og arrangementer
Fordi vi er en lille arbejdsplads, vil du hos os opleve, at der er kort fra ide til handling. Du vil få
masser af ansvar, praktisk erfaring og fleksibilitet i forbindelse med skoleopgaver og andre
gøremål. Stillingen er på 30-37 timer om ugen alt efter kravene fra din uddannelsesinstitution. Vi
håber, at du kan starte den 1. februar 2018 eller snarest muligt.
Hvis du har lyst til at søge stillingen, bedes du sende os CV, ansøgning og et eksempel på noget,
du har skrevet (en allerede udgivet tekst eller en kort nyhed på max 700 tegn, du forestiller dig
kunne ligge på vores hjemmeside).
Ansøgningen sendes til job@torpare.dk senest mandag den 25. januar 2018 klokken 12.
Spørgsmål kan rettes til Tina Johansen på tj@torpare.dk eller 60 10 67 20.
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