
Løntilskud: Kommunikationsmedarbejder til EU-debat og 
borgerhøringer 
Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) har en ledig plads i offentligt løntilskud. Vi søger en 
medarbejder, der vil høste erfaringer med sociale medier, pressearbejde og generelle 
kommunikationsopgaver. 

Brænder du for at formidle faglig viden og EU-politiske dilemmaer til mange forskellige målgrupper? Vi har 
en åbning i DEO’s debatteam, hvor du i tæt samarbejde med vores kommunikationsmedarbejder, Tina 
Mensel, skal sørge for, at vores borgerhøringer, bogudgivelser, konferencer og øvrige aktiviteter kommer 
ud over rampen. 

Vi kan tilbyde et job i en sprudlende organisation, der hver dag tager livtag med de store 
samfundsudfordringer og arbejder for at skabe en levende europæisk offentlighed. Vi har et godt 
renommé, solide erfaringer, gode partnere og en meget aktiv deltagerskare, der hele tiden udvides med 
nye grupper. 

Vi kan tilbyde et forløb, hvor du i høj grad selv vælger de opgaver og ansvarsområder, der giver dig mest 
faglig ballast og erfaring. Vi forventer, at du har erfaring med kommunikationsopgaver eller 
uddannelsesmæssig baggrund på området. Interesse for EU og europæisk politik er en forudsætning, men 
du behøver ikke være ekspert. 

Som løntilskudsansat i DEO indgår du i vores arbejde på lige fod med de øvrige ansatte. Vi forventer, at du 
kan løse flere af følgende opgaver: 

• Skarpe opslag på sociale medier 
• Pressemeddelelser og kontakt til medier 
• Videospots med eksperter eller vox pop 
• Journalistiske reportager fra arrangementer 
• Opdatering af hjemmeside med f.eks. presseklip 
• Research på EU-temaer og evt. artikler til vores hjemmeside 

Du skal kunne se dig selv arbejde i en mindre NGO med meget afvekslende arbejdsopgaver, hvor der både 
skal briefes toppolitikere og eksperter forud for debatter, researches på komplicerede EU-temaer og 
brygges kaffe og stilles stole op i konferencesalen. 

Om arbejdspladsen 
DEO er en politisk uafhængig debatorganisation med otte faste fuldtidsstillinger, der er fordelt på fire 
hovedområder: Debat, Rejser, Undervisning og Fællessekretariat. Vi beskæftiger desuden en række 
freelancejournalister, rejseledere, praktikanter, deltidsansatte og frivillige. 

Vi har kontor i København, hvor seks af vores fastansatte sidder.  

Fakta om stillingen 
Ansøgningsfrist: Løbende. Vi indkalder til samtale, så snart vi modtager en relevant ansøgning og slår til, når 
vi har fundet en egnet kandidat. Vi vil gerne have dig med ombord snarest muligt. 

Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 4 måneder i offentligt løntilskud. Det betyder, at du modtager en 
månedsløn svarende til din dagpengesats. 



Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder, Tina Mensel, på mail 
tina@deo.dk eller telefon 23 63 26 66, eller DEO’s sekretariatsleder, Rasmus Nørlem Sørensen, på mail 
rasmus@deo.dk eller telefon: 61 27 72 56. Opkald i almindelig kontortid foretrækkes. 

 


