
ER DU VORES NYE STRATEGISKE KOMMUNIKATIONSKONSULENT?
Vil du være ansvarlig for at udvikle og drive den strategiske kommunikation hos Ballast?

Om dig
Som strategisk kommunikationskonsulent bliver du en vigtig bidragsyder til den strategiske 
brand-kommunikation og kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver, der veksler 
mellem planlægning og eksekvering. Du skal stå i spidsen for at formidle fortællingen om 
Ballast.

Overordnet bliver du ansvarlig for den eksterne formidling af Ballasts projekter med følgen-
de hovedopgaver:

• Vedligeholde strategi for overordnet kommunikation.
• Løbende analysere målgrupper og interessenter. 
• Opsøgning af fagspecifikke medier. 
• Formidling og branding af Ballasts projekter, herunder formidling af resultater fra  

projektarbejde.
• Planlægge, producere og målrette opslag på sociale medier, inkl. effektmåling og ana-

lyse deraf.
• Opdatere hjemmeside-indhold.

Kort sagt: Du skal kunne omsætte strategiske mål til enkle budskaber og sende dem effekt-
fuldt i omløb. Vi forventer, du er omstillingsparat, ærlig, energisk og har en empatisk tilgang 
til de mennesker, du vil møde i dit arbejde hos Ballast. 

Om Ballast
Hos Ballast arbejder vi for at sikre tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for mennesker 
med nedsat syn. Brugerinddragelse og et unikt kendskab til de mennesker, der lever med et 
nedsat syn, er altid udgangspunktet for vores produktudvikling og projekter. Vi er en startup 
virksomhed, som har modet til at gå ind i kampen for bedre sundhed og stærkere velfærd.

Om stillingen
Vi tilbyder en deltidsstilling/freelance-stilling på 15 timer ugentligt. Det er en projektstilling, 
som begrænser sig til 4 måneder med start hurtigst muligt og mulighed for forlængelse. Du 
vil komme til at sidde på vores kontor på ydre Vesterbro i det sociale kontorfællesskab KPH 
Projects. 

Stillingen er et ideelt springbræt for dig, som gerne vil arbejde inden for iværksættermiljøet 
eller med sundheds- og velfærdsaktører. Vi ser gerne at du har erfaring med SOME, PR og 
evt. har arbejdet som frivillig.

Send os en motiveret ansøgning samt dit kompetence-CV med billede til: job@ballastcph.
dk senest d. 18. april 2018. Spørgsmål til stillingen rettes til Michala Mathiesen på 50 69 64 
65.

www.ballastcph.dk

April 2018


