Skarp og kreativ student til sociale medier og digital kampagne
Bedre Psykiatri opruster digitalt og har brug for en student, der er god til sociale medier og digitale
kampagner. Vi er landets største medlemsorganisation inden for psykiatrien og knokler hver dag for at
forbedre vilkårene for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
Du bliver en del af vores nyetablerede kampagne- og fundraising team, hvor der bliver masser af plads til at
eksperimentere og blive klogere og dygtigere i fællesskab.

Dine opgaver:
- Du bliver community manager på vores Facebookside og får det daglige ansvar for, at siden lever,
og at alle får svar på deres henvendelser.
- Du får(næsten) frie hænder til at lave Facebook- og Instagram-opslag, som er sjove, alvorlige,
politiske, hyggelige eller noget helt andet. Vi vil både samle, inspirere, oplyse, underholde og
hverve, så der bliver masser af rum til at øve sig i forskellige genrer.
- Du bliver medansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af digitale kampagner, der skaffer
medlemmer og bidragsydere
Du:
-

Er vant til at arbejde med sociale medier og fortrolig med de bagvedliggende mekanismer
Har betydelig erfaring med at lave digitale kampagner, der skaber engagement
Er kreativ og kan lave opslag af høj kvalitet med holdninger såvel som de mere bløde
Er superbruger på Facebook, Instagram og twitter
Er politisk tænkende og kan omsætte politiske budskaber, så de får liv på sociale medier

Vi tilbyder:
- En legeplads, med masser af mulighed for at prøve ting af og lære nyt
- Masser af ansvar for egne opgaver
- En dedikeret og social arbejdsplads centralt i København
Hvad du læser er ikke det afgørende; det er derimod din erfaringer, dit talent og din motivation samt, at du
har lyst til at bidrage konstruktivt og kreativt med nye ideer og løsninger og har lyst til at lære nye ting og
følge udviklingen.
Stillingen er på 14 timer ugentlig og er aflønnet efter HKs overenskomst for studenter i staten.
Tiltrædelse snarest muligt og gerne den 1.december 2017. Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til
sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen via tlf. 2990 8646 eller js@bedrepsykiatri.dk
Der er frist for ansøgninger 13. november kl. 12.00 til job@bedrepsykiatri.dk Send gerne eksempler på
kampagner og/eller gode facebookopslag med. Vi holder samtaler ultimo uge 47.
Du kan læse mere om Bedre Psykiatri via: www.bedrepsykiatri.dk

