VI SØGER EN KOMMUNIKATIONSCHEF
Vil du være med til at skabe kommunikation, der engagerer, inspirerer, forandrer og rykker
dagsordner? Og vil du være med til at fremme Diversity Works’ position, som central aktør, der
arbejder for diversitet, inklusion og for lige muligheder for alle.
Så skal du søge stillingen som kommunikationschef i Diversity Works!
OM STILLINGEN
Som kommunikationschef arbejder du på tværs af hele organisationen, der udgøres af
CENTRET i Blågårdsgade, VIRKSOMHEDEN, der er vores socialøkonomiske virksomhed
Send Flere Krydderier og ALLIANCEN, som vores landsdækkende netværk af
minoritetsetniske foreninger.
Du skal stå for at udvikle Diversity Works’ strategiske kommunikation, brand og fortælling samt
varetage alle opgaver på kommunikationspaletten fra arbejdet med presse, sociale medier,
content, hjemmeside, intern kommunikation til positionering.
OM OPGAVERNE
Presse
- Placere Diversity Works i lokale og nationale medier
- Skabe kontakter og pitches til relevante medier og journalister
- Skrive historier og vinkler fra Diversity Works’ projekter, personer, events og resultater
- Støtte medarbejdere i Diversity Works i at arbejde med presse og journalister
- Producere debatindlæg, kronikker og kommentarer
Skabe og placere content
- Skabe indhold til alle Diversity Works’ platforme såsom website, sociale medier, rapporter (fx
årsrapport og evalueringsrapporter) og intern kommunikation
- Udvikle og opdatere Diversity Works’ platforme
- Arbejde med grafik, foto og videoproduktion
- Skrive artikler, opslag, indslag, interviews, manuskripter og fortællinger
- Producere og give sparring på præsentationer og ansøgninger
Strukturering og planlægning af leverancer
- Udvikle, strukturere, målsætte og eksekvere kommunikationsplaner og strategi
- Idéudvikle, målstyre og eksekvere kampagner
- Levere historier og resultater til partnere, sponsorer og donorer
- Skabe overblik over kommunikationsleverancer i Diversity Works
Kapacitetsopbygning
- Udvikle og opdatere kommunikationsværktøjer, templates og guidelines
- Uddanne og rådgive Diversity Works’ medarbejdere og frivillige omkring kommunikation
- Praktikantvejleder for kommunikationspraktikant

VI TILBYDER
Du bliver en del af en innovativ, hurtigt voksende og anerkendt organisation, hvor
kommunikation har en central plads.
VI FORVENTER
- Du har en relevant uddannelse og erfaring inden for kommunikation og/eller journalistik.
Meget gerne erfaring med og indsigt i digitale og sociale medier og arbejde med nyhedsmedier
og journalister.
- Du skal elske at skabe kontakt og opfølgning til fx journalister og interessenter, fordi det
lægger dig fjernt, at en pressemeddelelse eller en mail alene gør hele forskellen.
- Du skal kunne skrive! Om det er for at inspirere, overtale, oplyse, engagere, præsentere, så
skal du være sikker, kreativ og skarp i din formidling.
- Du kan arbejde journalistisk ift. formidling af både den personlige historie og resultater i
Diversity Works, og du forstår at oversætte det komplekse til det, alle vil læse.
- Du har næsen i sporet ift. om kommunikationsindsatserne skaber resultater og opfylder mål.
- Du er hjemme i alle programmer i Office, Adobe, Wordpress og Facebook Business.
ARBEJDSSTED
Diversity Works CENTRET, Blågårdsgade 4, 2200 KBH N.
RENT PRAKTISK
Tiltrædelse senest den 1. oktober 2022 – gerne før. Stillingen er fuldtid og løber over 3 år med
mulighed for forlængelse. I forbindelse med events, møder mm, vil der forekomme weekendog aftenarbejde.
SÅDAN ANSØGER DU
Din ansøgning skal sendes sammen med CV som én samlet PDF, og til info@diversityworks.dk
mrk. Kommunikationschef
ANSØGNINGSFRIST
Mandag d. 8. august 2022
YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at skrive til direktør Mirka
Mozer på mm@diversityworks.dk
VI SØGER DIVERSITET
Vi mener, at diversitet er vigtigt, og vi ved, at vores trivsel og innovationsevne forbedres ved
diversitet. Hvis du er med på ovenstående, så søg stillingen og bidrag til mangfoldighed i
Diversity Works med lige præcis den person, du er.
OM DIVERSITY WORKS
I Diversity Works bygger vi mangfoldigefællesskaber, støtter personlig handlekraft og
motiverer til medborgerskab. Minoritetsetniske danskere oplever desværre stadig
marginalisering og fordomme. Derfor ser vi i Diversity Works det i stigende grad som vores
opgave at insistere på social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle danskere.
Læs mere på www.diversityworks.dk

