
Kommunikationsmedarbejder
Er du typen, som glæder sig over et godt designet opslag med klar og fængende tekst? Er
du optaget af, hvad der rør sig i mennesker, og elsker du at indfange de gode historier? Vil
du gerne arbejde med kommunikation og visuelle virkemidler? Så skal du læse videre nu!

Dine opgaver
Som kommunikationsmedarbejder i Fyns Valgmenighed er du med til at stå for en
stor og central del af kirkens daglige kommunikation - internt såvel som eksternt.
Du varetager bl.a. vigtige opgaver såsom:

- at udvikle og redigere kirkens hjemmeside (wordpress) og nyhedsbrev
(mailchimp)

- at udarbejde ny grafik og tryksager efter behov, samt kommunikere
begivenheder på kirkens Facebookside.

- Du får desuden tid og mulighed for at indsamle gode historier fra kirkens
medlemmer og dele nyheder på hjemmesiden

- Redigere og udgive videomateriale på kirkens Youtube-kanal
- Tage fotos ved kirkens begivenheder
- Skrive pressemeddelser

Som kommunikationsmedarbejder forventer vi, at du løser en stor del af disse
opgaver ved uddelegering og gennem samarbejde med andre frivillige.

Din arbejdstid vil blive aftalt med din nærmeste leder.

Vi tilbyder
Som frivillig i vores frivillig-stab, tilbyder vi dig spændende kommunikationsopgaver
og udviklende sparring. Du får lov til at prøve kræfter med kommunikation og
formidling, måske har du erfaring allerede eller bare mod på at prøve noget nyt.

Ud over fast faglig sparring i hverdagen, bliver du inviteret med på LederOase,
Lederdage i kirken, samt fælles stabs-dage, hvor fællesskab og faglige input er i
højsædet. Du bliver en del af et sjovt og energisk team, og du får et sjældent indblik
i, hvad det vil sige at VÆRE og UDVIKLE kirke.

På kontoret er vi 3 faste medarbejdere - og forhåbentligt også snart flere
medarbejdere på Frivillig-stab. Vi glæder os til at høre fra dig.

Er du interesseret?
Kontakt Christoffer Højlund, christoffer@fynsvalgmenighed.dk
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