
 

 

 
Kommunikationskonsulent til Ventilen Danmark 
 
Har du evnerne og lysten til at være med til at sikre at Ventilen, vores arbejde og vores 
mærkesag bliver endnu mere synlig blandt unge, fagfolk og politikere. Kan du tænke 
kommunikationsstrategisk og skabe stor synlighed med få ressourcer. Og kan du gøre det 
hele med det formål at gøre ungdommen mindre ensom? 
 
Hvis du kan svare ja, er du måske vores kommende kommunikationskonsulent.  
 
I Ventilen gør vi ungdommen mindre ensom ved at drive lokale tilbud til ensomme unge, 
udvikle og formidle redskaber til at forebygge og afhjælpe ensomhed og ikke mindst bryde 
tabuet og fortælle højt og klart, at ingen ensomme unge er alene.  
Vi drømmer om, at alle ensomme unge ved, at der er hjælp. At alle fagfolk ved, at der er 
viden og redskaber, de kan bruge. At politikerne opdager, at de bør gøre en hel del. Og at 
alle danskere ved, at ensomhed blandt unge er et reelt problem, som vi kun kan komme til 
livs ved en fælles indsats.   
 
Det bliver et godt match, hvis du har erfaring med – eller gode forudsætninger for – 
nedenstående punkter. Og ja, det er en travl blæksprutte-stilling.  
 

 Du tænker strategisk og er planlæggende af natur. Du har prøvet at lave en 
kommunikationsstrategi før. Du har fået den vedtaget og på den baggrund lavet 
kommunikationsplaner og ført dem ud i livet.  

 Du kan finde de gode historier, formidle og få dem ud over rampen. Din 
fortælleteknik er på plads, du har en spids pen og god forståelse for, hvad der virker 
på hhv. skrift, billede, film og lyd.  

 Du kender til at arbejde med målgrupper: Også når det handler om at prioritere 
mellem de mange forskellige grupper, vi gerne vil nå 

 Du ved hvilken kanal, der rammer hvem, og kan træffe kvalificerede valg om, 
hvornår det skal være en video på facebook, og hvornår det er et læserbrev eller en 
nyhedsmail, der er det rigtige. 

 Du har teknisk snilde og erfaring med flere typer programmer. Vi arbejder 
selvfølgelig i Officepakken, men vi vil også regne med, at du kan (lære at) finde 
rundt i Indesign, Photoshop og video- og lydredigering, samt Wordpress og 
Mailchimp. 

 Du har forståelse for komplekse hjemmesider og vil være med i arbejdet med 
udbygge og tilpasse www.ventilen.dk og vores øvrige sites.  

 Du trives i en hverdag med så mange opgaver og muligheder, at der sjældent er 
ressourcer til at føre dem alle ud i livet. Og du er god til selv at planlægge og 
prioritere.  

 Du skal have lyst til at følge dine tanker til dørs som handlinger på et ”DIY”-
sekretariat, hvor alle hjælper til med at passe telefonen, læse korrektur og brygge 
kaffen – og man selv står for at booke sine togbilletter og koordinere sine møder.  

 Du har lyst til at arbejde i en organisation, hvor formålet, etikken og ordentligheden 
er i højsædet  

 Du får energi af at arbejde i en ung ungdomsorganisation, hvor den øverste ledelse 
og 300 af dine ”kolleger” er unge frivillige.  

http://www.ventilen.dk/


 

Du bliver den eneste dedikerede kommunikationsmedarbejder, så du skal være 
klar til selv at tage têten på opgaverne, både når det gælder om at formulere 
strategierne – og når det handler om at føre det ud i livet. Men når det er sagt, 
arbejder du selvfølgelig i dialog og samarbejde med både vores sekretariatsleder, 
fundraiser, projektledere og bestyrelse.  
 

 
Vi tilbyder 

 Et job, hvor du for alvor kan være med til at gøre en forskel 
 Et arbejdsliv i en organisation hvor vi allerede kan meget – men har ambitioner om 

meget mere 
 Dygtige kolleger og en arbejdsplads med højt til loftet og kort vej fra idé til handling 
 En arbejdsplads med fokus på faglig udvikling og godt kollegaskab 
 En stilling på mellem 30-37 timer, alt efter hvem du er og hvad du kan og 

foretrækker. 
 
Kontrakt og løn forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Vi er ikke lønførende, 
men tilbyder en løn, du kan leve af og supplerer med fleksibilitet, betalt frokostpause og fri 
telefon.   
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. april 2019. 
 

Yderligere oplysninger 
Vores hjemmeside fortæller det meste om os som organisation – så klik endelig ind på 
www.ventilen.dk og læs mere. Og du kan også finde os på både Facebook, Twitter, 
Instagram og LinkedIn. 
Har du mere konkrete spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte 
sekretariatsleder Rillo Snerup Rud på rillo@ventilen.dk. Vi besvarer ikke spørgsmål om 
stillingen over telefon.  
 

Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen er mandag d. 28. januar kl. 12, og vi forventer at holde samtaler 
primo/medio februar.  
Vi modtager kun ansøgninger elektronisk på job@ventilen.dk. Vi vil gerne se ansøgning og 
CV, sendt som én samlet fil - samt en kort journalistisk tekst, du har skrevet (evt. et link)  

http://www.ventilen.dk/
mailto:rillo@ventilen.dk
mailto:job@ventilen.dk

