
Dansk Metal søger presse-
chef
Af traffic avisen.dk

Torsdag den 22. november 2018

Tjekker du nyhederne som det første og sidste? Forstår du
at vinkle landsdækkende, regionale og lokale historier? Er
du ikke bange for at stå på mål for din faglighed, så kan
jobbet som pressechef i en af fagbevægelsens mest
markante forbund måske være noget for dig.

Dansk Metal har en markant stemme på mange politiske
dagsordner i medierne. Derfor skal vores kommende
pressechef evne at beskæftige sig med meget skiftende
emner.

Som pressechef i Dansk Metal er du ansvarlig for, at
organisationen står stærkt i mediebilledet, blandt
meningsdannere og i særdeleshed blandt medlemmerne af
Dansk Metal.

Pressechefen skal være drivkraft i at sætte dagsordner i
medierne. Dagsordner, der skal sikre, at Dansk Metal kan
blive ved med at levere værdi til medlemmerne.

Jobbet som pressechef kræver, at du:

har redaktionel erfaring og en klar fornemmelse af
nyhedsdøgnets rytme,

har gode evner for formidling af komplicerede emner,

har et bredt netværk og evnen til at skabe nye relationer,

både kan håndtere den hurtige pressekontakt og de længere
strategiske mål,

rådgiver ledelse og talsmænd i organisationen om presse og
kommunikation,

kan tænke og se skæve vinkler i en sag,
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kan se muligheder i det skæve interessentsamarbejde for at få
brandet og positioneret Dansk Metal på en ny relevant måde,

skriver debatindlæg, nyhedsartikler, kronikker og
pressemeddelelser hurtigt og præcist,

forstår at agere i en politisk organisation. 

 Vi søger en person, der:

  er uddannet - eller har solid erfaring - som journalist,

  har erfaring fra en lignende stilling,

  kan se og vinkle den gode historie,

 har god forståelse for brugen af sociale medier i pressearbejdet,

 kan rådgive og samarbejde med mange forskellige mennesker.

Vi tilbyder et job i en spændende organisation med stor
politisk og mediemæssig bevågenhed, hvor der er gode
ansættelsesforhold og faglige udviklingsmuligheder.

Du vil blive ansat i Kommunikationsafdelingen, hvor vi er
godt 10 engagerede medarbejdere, der arbejder med både
medlemsmagasin, hjemmeside, intranet, sociale medier og
sponsorater. Du skal samarbejde tæt med den øvrige
organisation, og der er et særdeles tæt samarbejde med
forbundsformanden og Formandssekretariatet.
Pressechefen refererer til kommunikationschefen, men
arbejder i det daglige selvstændigt på tværs af hele
organisationen.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til sekretariatschef
Mikael Bay Hansen tlf.: 33632211 eller mail:
bay@danskmetal.dk

Ansøgninger sendes til ansoegning@danskmetal.dk senest
torsdag den 22. november 2018.

 

 

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder, 
direkte i din indbakke.

E-mail adresse
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