
November 2022 

 

Kreativ kommunikatør med europæisk udblik 

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) søger en ny medarbejder, der kan organisere vores 

kommunikation og markedsføring – og samtidig har mod på projektledelse af vores unikke online-rejser. 

Vi søger en kreativ og alsidig kommunikationsmedarbejder, der kan formidle og markedsføre vores 

folkeoplysende og debatskabende arbejde. Vi har brug for en knivskarp formidler, der kan levere på alle 

typer af kanaler og til mange forskellige målgrupper. Men vi skal i samme pakke have en engageret 

projektleder, der kan koordinere og udvikle vores populære online-rejser. 

Du ansættes i DEO’s rejseteam, der ledes af rejsechef Zlatko Jovanovic, og skal sammen med ham og en 

håndfuld konsulenter, landeeksperter og frivillige sørge for, at DEO kan levere knivskarp politisk debat og 

folkeoplysning om EU, demokrati, Europas lande og europæisk politik. 

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. 

Kompetencer 

Vi har brug for en medarbejder, der kan rykke på sociale medier, kan redigere og udvikle videospots og 

behersker alle former for skriftlig formidling. Samtidig skal du kunne organisere og lede et projekt med 

skarpe deadlines og mange partnere. Vi forventer, at du har en akademisk eller journalistisk uddannelse, et 

stærkt engagement i politik, EU-debat eller folkeoplysning og besidder flere af følgende kompetencer: 

• Nyhedsbreve, hjemmesider og pressemeddelelser 

• Markedsføring og kampagner på sociale medier 

• Videoer og onlineformidling 

• Oplæg, moderation og mødeledelse 

• Projektledelse og fundraising 

• Interesse for EU, europæiske lande, demokrati og politik 

Du skal kunne se dig selv arbejde i et græsrodsmiljø med meget afvekslende arbejdsopgaver, hvor der både 

skal briefes eksperter, formidles komplicerede EU-temaer og brygges kaffe til deltagerne på busrejsen til 

Baltikum. Viden om europæisk politik og europæiske lande er en fordel, men det afgørende er din interesse 

for feltet. 

Om arbejdspladsen 

DEO er en politisk uafhængig debatorganisation med ni faste fuldtidsstillinger, der er fordelt på fire 

hovedområder: Debat, Rejser, Undervisning og Fællessekretariat. Vi beskæftiger desuden en stor gruppe 

freelancejournalister, rejseledere, praktikanter, deltidsansatte og frivillige. 

Rejseteamets primære ansvarsområder er fysiske rejser, online-rejser samt oplæg og andre former for 

vidensformidling. Teamet skal sikre indtægter til dækning af egne lønninger gennem salg af 

Samfundsrejser, oplæg eller konsulentydelser og via fundraising til online-rejser og øvrige aktiviteter. 

Fakta om stillingen 
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Ansøgning: Frist onsdag den 7. december 2022 kl. 24.00. Ansøgningen sendes på mail til info@deo.dk 

Du bedes indsende motiveret ansøgning og CV i én samlet pdf. Du behøver ikke medsende dokumentation 

og anbefalinger. Dem efterspørger vi ved indkaldelse til samtale, som afholdes i uge 50. 

Stillingen er en fastansættelse på fuld tid. Løn og vilkår efter aftale – baseret på DEO’s kollektivt vedtagne 

lønstruktur. 

Arbejdssprog: dansk 

Arbejdssted i København. Der må påregnes nogen rejseaktivitet og aftenarbejde i stillingen. 

Forventet startdato er 1. februar 2023. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte DEO’s rejsechef, Zlatko Jovanovic, på mail 

zlatko@deo.dk eller telefon 22 33 35 67 eller DEO’s sekretariatsleder, Rasmus Nørlem Sørensen, på 

mail rasmus@deo.dk eller telefon: 61 27 72 56. 
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