
To studenterstillinger til presse og kommunikation i Bedre Psykiatri  
 
Kan du se den gode historie og formidle den skarpt og indlevende? Og har du mod på at prøve kræfter med politik, 
presse og kommunikation i Danmarks største og mest ambitiøse psykiatriorganisation? Så har vi to spændende 
studenterjobs ledige nu! 
 
Dit arbejde bliver at finde og fortælle vigtige og medrivende historier om psykiatri og pårørende. Historierne skal 
fortælles i pressen, på film og i artikler i nyhedsbreve og SoMe. Din indsats bliver vigtig for vores løbende arbejde 
med at påvirke og ændre forholdene for psykisk syge og deres pårørende. 
 
 
Stilling nr. 1: 
Stillingen er tilknyttet vores presse- og politikteam.  
 

- Opgaverne bliver fx finde og interviewe cases til egne og andres medier 
- skrive artikler til hjemmesiden, Facebook, magasin og nyhedsbreve 
- tale med journalister om potentielle historier 

 
Du er velkommen til at kontakte Pressechef Jesper Nissen tlf. 24765416, jn@bedrepsykiatri.dk hvis du har spørgsmål 
om, hvad stillingen indebærer.  
 
 
Stilling nr. 2: 
Stillingen er tilknyttet vores fundraising- og kampagneafdeling og du vil få et solidt indblik i kampagne- og 
kommunikationsrummet i en interesseorganisation.  
 
Opgaverne er: 

- ansvar for udarbejdelse af nyhedsbreve til Bedre Psykiatris medlemmer, private bidragsydere og 
interesserede  

- være med i planlægningen og udførelsen af foreningens kampagner på Facebook mm. 
- lave historier og små film om pårørende til brug på flere af vores digitale platforme 
- skrive artikler til foreningens nyhedsbrev til vores frivillige 

 
Du er velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen, tlf. 29908646, js@bedrepsykiatri.dk hvis du 
har spørgsmål om, hvad stillingen indebærer 
 
Om begge stillinger: 
Du er: 

- studerende på en videregående uddannelse 
- god til at skrive skarpt og medrivende 
- ikke bange for at løfte røret og tale med folk, du ikke kender 

 
Uanset hvad opgaven er, får du plads og ansvar til at løse den selv, samtidig med at du selvfølgelig får den sparring, 
du har brug for.  
Begge stillinger er på 15 timer fordelt på to dage pr. uge. Vi er meget fleksible, så vi får det til at passe med studie, 
eksaminer osv. Løn efter gældende overenskomster. 
 
Ansøgningsfristen er fredag den 18. oktober kl. 12.00 Send din ansøgning til job@bedrepsykiatri.dk Tiltrædelse 
hurtigst muligt og senest 1. december.  
 
Bedre Psykiatri er Danmarks største og mest omtalte forening for psykisk syge og deres pårørende. Vi har ca. 13.000 
medlemmer og ca. 600 frivillige. Vi arbejder for at sikre bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og bedre 
behandling af de syge. Læs mere på www.bedrepsykiatri.dk 
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