
Senior rådgiver for sociale medier og kommunikation 

Har du mod på at stå i spidsen for digital markedsføring og branding af en velgørende organisation? Og vil du være 
en del af en organisation, der hver dag gør en forskel for voldsudsatte unge? Så er det måske dig, Bryd Tavsheden 
leder efter, til denne nye rolle som senior rådgiver. 

Medieplan, facebookannoncering og branding af You tube kanal 

En høj kendskabsgrad er fundamental for vores succes, og du kan være med til at prioritere og fokusere 
kommunikation og markedsføring af Bryd Tavsheden. 
 
Med reference til generalsekretæren, får du ansvar for planlægning og implementering af foreningens digitale 
kommunikations- og markedsføringsindsatser. Du sikrer, at vi er til stede på de mest effektive og relevante platforme 
og understøtter vores ydelser med digitale kampagner og annoncer. Du får det daglige ansvar for aktiviteten på vores 
profiler på sociale medier, hvor du skal planlægge, eksekvere og optimere indhold.  
 
Dine opgaver kommer bl.a. til et bestå af: 

 Udarbejdelse og eksekvering af kommunikationsstrategi og kanalstrategier 

 Content-produktion til diverse digitale kanaler, herunder Facebook, LinkedIn, nyhedsbreve og hjemmeside 

 Synlighed og aktiviteter på sociale medier – herunder opslag og måling af effektivitet på de enkelte opslag 

 Definere medieplaner og gennemføre kampagner, i samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere og et 
eksternt bureau 

 Projektansvarlig på YouTube kanalen ”Bryd”og udarbejdelse af manuskripter i samarbejde med kanalens You 
Tube vært 

Samarbejde, initiativ og faglighed 
Som person er du er samarbejdede, og det falder dig naturligt at være opsøgende. Du trives med en varieret rolle, og 
tager initiativ til opgaver. Det falder dig naturligt at tage ejerskab for dine opgaver, og du formår at skabe overblik og 
have styr på prioriteringerne. Du har erfaring med at overholde et budget og med at arbejde projektorienteret. Du har 
et højt fagligt niveau og følger med i, om dine indsatser har den ønskede effekt. 
 
Der er en stor grad af selvstændighed og ansvar i rollen og vi forventer at du: 

 Har 2-4 års erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver, gerne fra lignende stilling 

 Har en relevant uddannelse, inden for digital markedsføring og kommunikation 

 Trives i en hverdag, hvor tempoet er højt og har kommunikationsevner i top både mundtligt og skriftligt 

 Har erfaring med Facebook Business Manager, Wordpress, Google analytics og ad-words, samt mailchimp 

 Er vant til at arbejde med billed- og videoredigering 

 Det er en fordel hvis du har erfaring fra eller er nysgerrig på NGO-verdenen 

Om Bryd Tavsheden 

Bryd Tavsheden er en velgørende organisation, som har til formål at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og 
kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold med rådgivningstilbud. Og gennem 
anonym digital rådgivning og personlig samtalerådgivning. Vi er 6 ansatte i sekretariatet, med hver vores faglighed og 
ansvarsområde. 

Vi er i gang med at sætte et nyt hold, med en ansvarlig for hvert forretningsområde (rådgivning, skoletjeneste, 
fundraising og kommunikation), der skal bringe os til næste niveau i den professionaliseringsproces, vi har været i 
gang med de sidste år. 

Kan du se dig selv hos os? 
Så glæder vi os til at få din ansøgning snarest muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte 
Brøndtoft, telefon 21 24 02 50. Send din ansøgning til lotte@brydtavshden.dk 


