Bedre Psykiatri søger kreativ digital kampagnemedarbejder
Bedre Psykiatri opruster digitalt og har brug for en skarp og kreativ kampagnemedarbejder med indgående
kompetencer ift. sociale medier og digitale kampagner. Vi er landets største medlemsorganisation inden for
psykiatrien, og vi har uden sammenligning områdets største og mest aktive SoMe-publikum.
Opgaverne er primært:
- At være community manager/redaktør for vores sociale medier, og sikre at de er i konstant udvikling og
på forkant med udviklingen.
- Strategisk og praktisk ansvar for planlægning og gennemførelse af digitale kampagner, der skaffer og
fastholder medlemmer og private donerer.
- Bidrage til udviklingen af vores kommunikation til medlemmer og private donorer.
Du:
- Har solid erfaring med at lave digitale kampagner, der skaber engagement og loyalitet
- Er teknisk dygtig på sociale medier og fortrolig med de bagvedliggende mekanismer
- Er kreativ og kan lave opslag af høj kvalitet – både de skarpe politiske og de mere bløde
- Har tæft for kommunikation og forstår at kommunikere til forskellige segmenter
- Er politisk tænkende og kan omsætte politiske budskaber, så de får liv på sociale medier
- Har en fordel, hvis du kan arbejde i Indesign og kan redigere film
- Må gerne have erfaring fra arbejde med fundraising eller politiske kampagner
Vi tilbyder:
- En legeplads, med masser af mulighed for at prøve ting af og lære nyt
- En god sag at kæmpe for og en forening i stor udvikling
- En dedikeret og social arbejdsplads centralt i København
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har fagligheden i orden og
har erfaring fra en lignede stilling.
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. Teamet er en del af Bedre Psykiatris sekretariat i
Københavns indre by. Vi er ikke lønførende, og vi tilbyder et kreativt og godt arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet
og godt samarbejde på tværs af opgaverne er i centrum.
Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. marts 2018 eller hurtigst muligt herefter. Nærmere
oplysninger om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen via tlf. 2990 8646 eller
js@bedrepsykiatri.dk
Der er frist for ansøgninger 17. januar kl. 12.00 til job@bedrepsykiatri.dk . Vi holder samtaler primo uge 4.
Send gerne eksempler på kampagner med.

