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Sportsinteresseret kommunikationskonsulent  
til Dansk Svømmeunion 

 

I Dansk Svømmeunion søger vi en kommunikationskonsulent i en nyoprettet stilling.  

 

Dansk Svømmeunion er en del af Danmark Idrætsforbund, der organiserer alle specialforbund i 

Danmark. Vi er en medlems- og interesseorganisation for vandidræt og sikkerhed i Danmark. 

Det er vores mission at skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af 

vandidræt i Danmark. Vores vision er at være Danmarks bedste idrætsforbund. 

 

Vores kommunikation er forankret i en kommunikationspolitik, som du kan læse her.   

 

Vi har et ønske om at styrke vores kommunikation såvel internt som eksternt. Vores nye 

kommunikationskonsulent refererer til direktøren. Du får selvstændige opgaver, men skal også 

indgå i et teamwork med, blandt andet, vores nuværende kommunikationsansvarlige 

medarbejder. 

 

Stillingen bygger på to hovedområder 

Det første og højt prioriterede hovedområde er fokus på vores digitale kommunikation. Derfor 

søger vi en dygtig kommunikationskonsulent, der både har de tekniske og kommunikative 

værktøjer i orden. Det gælder vores tilstedeværelse på de sociale medier samt drift og udvikling 

af vores hjemmesider.  

 

Det andet hovedområde vedrører content til vores kommunikation for Sportsafdelingen, der 

organiserer konkurrencer, mesterskaber og landsholdsarbejde i svømning. Dette arbejde vil 

kræve, at du er klar på nogle rejsedage nationalt og internationalt. Der vil være cirka 30 

rejsedage om året. Du kan læse om vores sportslige strategi her.  

 

Da der er tale om en nyoprettet stilling, vil der være muligheder for selv at præge indholdet i tæt 

dialog med chefgruppen.  

 

Du skal blandt andet:   

• Sikre den røde tråd i vores samlede digitale arbejde. 

• Drifte og udvikle vores hjemmesider. 

• Udarbejde og efterleve kommunikationsstrategier primært inden for Sportsafdelingens 

område. 

• Udvikle indhold til de forskellige platforme.  

• Være medansvarlig for udgivelse af diverse nyhedsbreve. 

 

https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Kommunikationspolitik-endeligversionjanuar2016.pdf
https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/strategioghandleplan/sportsligstrategioghandleplan.pdf
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Hvem er du? 

Du er brændende interesseret i sport. Du trives i feltet mellem kommunikation, form, indhold og 

IT. Du har en videregående uddannelse inden for kommunikation og IT. Derudover er du en 

dygtig formidler, som effektivt kan omsætte budskaber på tværs af vores sociale medier. Du er 

god til at samarbejde både i og uden for huset med en forståelse for, at vores organisation også 

arbejder for og sammen med frivillige udover kollegaerne i administrationen.  

Vi tilbyder: 

• En engageret, præstationsorienteret, serviceminded men også fleksibel arbejdsplads 

med dedikerede kollegaer. 

• En uhøjtidelig og uformel omgangstone.  

• Pension, sundhedsforsikring, frugtordning, fri træning i Idrættens Hus samt medlemskab 

af en svømmeklub. 

Kendskab til svømmesporten er en fordel men ikke en forudsætning. Det er dog vigtigt, at du 

kan se dig selv sætte dig ind i sportens DNA med støtte og hjælp fra dine dygtige kollegaer. 

 

Arbejdsstedet er i Dansk Svømmeunion i Idrættens Hus, Brøndby. Forventet start 1. januar 

2019. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Pia Holmen på e-mail: ph@svoem.dk 

eller mobil: 29 20 61 61.  

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgninger skal være Dansk Svømmeunion i hænde senest onsdag den 31. oktober 2018.  

Der vil være samtaler den 16. og 27. november. Du kan læse mere om Dansk Svømmeunion 

på www.svoem.org 

Ansøgninger sendes til administrativ medarbejder Charlotte Bistrup: cbi@svoem.dk 

 

Dansk Svømmeunion er det tredjestørste specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med cirka 290 

medlemsklubber og 185.000 medlemmer.  

Vi skaber glæde og styrker trygheden der, hvor mennesker og vand mødes. Vi sætter fokus på 

vandkompetencer, så du kan redde dig selv og andre. Og vi hepper på alle Danmarks vandhunde – fra 

nybegynderne til dem, der jagter medaljer. Spring ud i det på www.respektforvand.dk   

http://www.svoem.org/
mailto:cbi@svoem.dk
http://www.respektforvand.dk/

