
KOMMUNIKATIONSCHEF 

Nøglerolle i Fynsk Erhverv
Som ansvarlig for kommunikation og presse står 
du i spidsen for kommunikationsindsatsen og 
dialogen med vores medlemmer og det fynske 
erhvervsliv på alle vores platforme. Du begår 
dig både på det strategiske og operationelle 
niveau og indgår i et lille team af dybt 
engagerede kolleger, der sammen skal realisere 
strategien for Fynsk Erhverv.  

Dine væsentligste opgaver:
• udarbejde strategier, handlingsplaner og 

budgetter for dit ansvarsområde
• sikre fortsat udvikling af en stærk digital 

medlemsplatform (Wordpress) og 
segmenteret medlemskommunikation 
(webCRM) gennem nyhedsbreve og diverse 
kommunikationskanaler

• udvikle og eksekvere virksomheds- og 
medlemsindsatser, herunder projekter, 
kampagner, surveys, redaktionel 
udarbejdelse af pressemeddelelser, artikler 
m.m. i tæt samarbejde med resten af 
organisationen og samarbejdspartnere

• formidle Fynsk Erhvervs kernebudskaber, 
styrke PR-indsatsen og kontakten til 
medierne samt fastholde kontinuitet og 
gennemslagskraft i vores brand 

• styrke kendskabet til Fynsk Erhverv 
overfor virksomheder, beslutningstagere, 
samarbejdspartnere m.fl. i tæt samarbejde 
med resten af organisationen.

Stærk kommunikations- og pr-baggrund 
Du er en erfaren og skarp kommunikationsprofil 
med et fundament som cand.merc, cand.comm. 
eller lignende. Du har et indgående kendskab 
til diverse kommunikationskanaler og agerer 
proaktivt i dette landskab. Derudover vil det 
være en fordel, at du har praktisk erfaring med 
strategisk pressearbejde, og at du finder det 
naturligt at interagere med pressen.
Som person skal du have kommerciel indsigt, 
være proaktiv, konstruktiv og brænde igennem.  
Du har meget gerne et stærkt netværk i det 
fynske erhvervsliv, samfundsengagement 
og politisk tæft. Du motiveres af at skabe 
resultater såvel på egen hånd som i tæt 
samspil med kolleger, virksomheder og 
samarbejdspartnere.
 
Vil du tænke store tanker og række ud 
efter stjernerne?
Et spændende og udfordrende job, hvor 
du er tæt på beslutningerne og selv med 
til at gennemføre dem. Du får reference til 
administrerende direktør og rig mulighed for 
faglig og personlig udvikling.
Et dynamisk og utraditionelt arbejdsmiljø 
med engagerede kolleger, der ikke er bange 
for at tænke store tanker og række ud efter 
stjernerne.
Løn forhandles individuelt på baggrund af 
kvalifikationer og erfaringer. 

Klik her for at sende din ansøgning og CV til PeopleLink, der assisterer i processen. 
Samtaler afholdes løbende, og stillingen besættes, når den rette kandidat er fundet. 
Tiltrædelse 1. januar 2019. Arbejdssted: Odense.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt direktør Jytte Reinholdt på mobil  2913 0330.

https://www.peoplelink.dk/jobportal?view=peoplexs_apply&jobid=1009198:kommunikationschef

