
Selvstændig og 
ansvarsbevidst 
kommunikationsstudent 
til Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, 
som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af 
design, og for at udvikle og professionalisere egen forretning og faglighed. 
Til vores sekretariat i København søger vi nu en designinteresseret, selv-
stændig og ansvarsbevidst kommunikationsstudent til ansættelse fra den 
20. februar 2018 eller hurtigst muligt. Vi leder efter dig, der kan bidrage i det 
daglige arbejde med at sætte dagsorden for Danmarks største designalli-
ance – både over for medlemmer og offentligheden - i krydsfeltet mellem 
forretning, design og innovation.
 
Du vil blive direkte inddraget i den kommunikationsmæssige indsats og 
dine opgaver vil primært være;

• At drive vores Social Media-profiler og bidrage til udviklingen af disse
• At udarbejde nyhedsbreve og skrive indlæg 
• At opdatere Design denmarks hjemmeside
• At deltage i og lave oplæg til pressehistorier
• At deltage i planlægningen, markedsføringen og afviklingen af Design  
 denmarks arrangementer, herunder bl.a. Danish Design Award og Danish  
 Design festival.

Den ugentlige arbejdstid vil være på 12-15 timer.
  
Vi forventer af dig:

• At du trives med at skrive til mange forskellige platforme – også når det  
 skal gå stærkt
• At du er vant til at begå dig på de sociale medier og forstår at 
 kommunikere på disse, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn og i  
 mindre omfang Twitter.
• At din faglighed er i top.
• At du er arbejdsom, har højt humør – også når det går stærkt og kan  
 indgå i et mindre agilt team, hvor der til tider er mange bolde i luften.
• At du er i gang med en relevant uddannelse.

Interesse for og kendskab til design, gerne både nationalt og internationalt, 
er en fordel, men ikke et krav for at kunne komme i betragtning til stillingen. 
 
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at arbejde i en dyna-
misk designorganisation, så send os en ansøgning senest den 31. januar. Vi 
forventer at holde samtaler løbende herefter. 

Ansøgningen kan sendes til projektleder Kristine Lauritsen på 
info@designdenmark.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Design denmarks udviklingsdirektør Abelone Varming på 
av@designdenmark.dk eller telefon 2032 0263. 

Juryen voterer ved Danish Design Award 2017

Udstilling i Taipei

International erhvervskonference i Børssalen

Event i Fredericia Furnitures showroom


