Juli 2021
Public Affairs og kommunikationsrådgiver
Er TV2 News og Twitter også din følgesvend til morgenkaffen? Kan du effektivt levere klare budskaber til
beslutningstagere og kan du løfte vores digitale kommunikation til nye højder?
Som ny medarbejder skal du videreudvikle vores dialog med beslutningstagere. Især de sydjyske
folketingsmedlemmer, relevante ordførere samt organisationer og virksomheder. Du skal identificere,
analysere og påvirke rammebetingelserne for fx bæredygtig udvikling, virksomheder, uddannelser og
arbejdskraft. Samtidig skal du styrke foreningens profil som en vidensbaseret organisation og bidrage til at
formidle de sønderjyske erhvervsstyrker fx indenfor grøn omstilling.
Du får ansvaret for at udarbejde og gennemføre vores public affairs og kommunikationsopgaver, herunder:
-

støtte ledelsen og sekretariatet med alle kommunikations- og PA-opgaver.
udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan.
formidle vores arbejde og resultater.
vedligeholde og udbygge den digitale platform.
vedligeholde og indsamle relevant statistisk materiale for vores mærkesager.

Vi forventer at du:
-

har en relevant uddannelse indenfor kommunikation, PR, informationsvidenskab, journalistik, public
affairs eller lignende.
er en igangsætter med gennemslagskraft både i tale og skrift.
har politisk indsigt og interesse for hvad der rør sig i samfundet her og nu.
trives med at samarbejde med en bred vifte af kontakter og interessenter.

Vi tilbyder en løn der matcher dine kvalifikationer.
Vi er et sekretariat med 3 medarbejdere, der betjener UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) med kontor i
Aabenraa. Vi driver stærke partnerskaber med private og offentlige aktører med afsæt i vores medlemmer.
Vi arbejder meget på tværs af vores strategiske indsatsområder og har et højt fagligt niveau.
Ansøgningsfristen er den 11. august, og ansøgninger vil løbene blive vurderet.
Ansøgning og CV sendes til cs@soenderjylland.dk.
Yderligere oplysninger: Direktør Claus Schmidt, mobil 29 68 50 76
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Vi er en forening og et unikt partnerskab af topledere, der arbejder for at gøre Business Region
Sønderjylland til et endnu bedre sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed.
Med ”Vision 2030” og fire strategier har vi sat fælles retning for landsdelens udvikling de næste 10 år;
” Grøn Landsdel 2030, Arbejdskraft til Vækst og Velfærd samt Porten til Europa”.
Foreningens medlemmer repræsenterer direkte eller indirekte ca. 1.450 private virksomheder med ca.
33.000 ansatte, alle fire sønderjyske kommuner med ca. 226.000 indbyggere, alle videregående
uddannelser, de fire sønderjyske erhvervsforeninger samt arbejdsmarkedets parter.
Læs mere på www.soenderjylland.dk

