
 
 
 
 

 
 
 
Presse- og kommunikationskonsulent til Danmarks Lærerforening  
 
Er du klar til at arbejde i krydsfeltet mellem presse og politik? Kan du se den gode historie og den 

skarpe vinkel? Tænker du på Twitter, TV2 og Thisted Posten, når udspil og budskaber skal 

leveres? Så har vi måske jobbet til dig.    

 
Danmarks Lærerforening søger en presse-og kommunikationskonsulent til Kommunikations- og 

analyseafdelingen. Vi arbejder blandt andet med pressehåndtering, sociale medier, public affairs, 

medlemsundersøgelser, økonomiske analyser, kampagner, web og intern kommunikation.  

 
Hvem er du? 
Vi søger en presse- og kommunikationskonsulent, som er interesseret i politik og journalistik. Og som er 

vant til at bruge sociale medier herunder Facebook, Instagram og Twitter. Du må også meget gerne have 

flair for at arbejde med web og mindre videoproduktioner. 

Du har kommunikationsfaglig baggrund fx som journalist eller cand.com. Du er muligvis nyuddannet, eller 

måske har du arbejdet nogle få år i et ministerium, interesseorganisation eller på et nyhedsmedie.  

 

Vi lægger vægt på, at du 

 er initiativrig, fleksibel og en stærk kommunikator, både skriftligt og mundtligt 

 kan arbejde selvstændigt og under pres  

 løser alle opgaver bedst muligt og med stort engagement.  

 

Da folkeskoleområdet generelt har en fremtrædende plads i medierne, og da vi arbejder proaktivt med at 

sætte dagsorden, er det vigtigt, at du har en åben tilgang til at tale med journalister og er klar til at sparre og 

rådgive Danmarks Lærerforenings formandskab og andre tillidsvalgte.  

 
Vi tilbyder 

En arbejdsplads midt i hjertet af København med attraktive løn- og ansættelsesvilkår og fokus på et sundt 

arbejdsmiljø. Vi er 12 ambitiøse kolleger i afdelingen med forskellige fagligheder – fra lærer til cand. polit. Vi 

går op i, at det skal være både udfordrende og sjovt at gå på arbejde, og vi laver ofte sociale aktiviteter.  

 
Vilkår 
Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og konsulentklubben i 
sekretariatet. Lønindplacering sker jf. overenskomsten efter det kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer 
og erfaring.  
 
I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt AP pensionsordning på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 
37 timer ugentligt. Vi har 6 ugers ferie. 
 
 



Vil du vide mere 
Er du velkommen til at kontakte Søren Olufsen, pressechef, på telefon 24 26 22 15 eller Jenny Bøving 

Arendt, chef for Kommunikation, Analyse og Forhandling, på telefon 20 43 01 07.  

 
Ansøgningsfristen er mandag den 27. marts kl.12.00.  

Du sender din ansøgning og CV til: JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning: ”Presse- og 

kommunikationskonsulent”. 

Vi afholder første samtalerunde tirsdag den 4. april og onsdag den 5. april og anden samtalerunde torsdag 
den 20. april med henblik på ansættelse 1. juni 2017. Du skal være indstillet på, at der kan indgå en 
skriveprøve og en test i ansættelsesforløbet. 
 

Fremtiden starter i skolen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning! 

 

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 87.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er lærere i 

folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for 

pædagogisk udvikling af folkeskolen 
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