Kommunikationsansvarlig til Byggeskadefonden
Vil du være med til at fremme kvalitet og effektivitet i dansk byggeri?
Byggeskadefonden ønsker at videreudvikle sin erfaringsformidling med øget brug af hjemmeside, digitale medier,
undervisning, temamøder og andre arrangementer. Byggeskadefonden udbygger konstant sin viden om potentielle
byggeskader. Heri findes en skat af viden, som du får ansvaret for, bliver formidlet til den danske byggebranche.
Vi søger en kommunikationsansvarlig medarbejder med praktisk erfaring bl.a. med udvikling og ikke mindst
implementering af formidlingsstrategi.
Vi tilbyder spændende, krævende og varierede opgaver, og du vil indgå i en stab af dygtige medarbejdere, hvor der
hersker en stærk faglighed og et inspirerende og uhøjtideligt arbejdsklima med højt til loftet og en sund humor. Vi
lægger vægt på et tæt samarbejde mellem faggrupperne.
Opgaver







Udvikling og implementering af formidlingsstrategi, herunder udvikling af, for Byggeskadefonden, nye
formidlingsveje
Deltage i udvikling af hjemmeside og øvrige digitale platforme og produktion hertil
Udvikling af nyhedsbreve
Produktion af årsberetning, vejledninger og undervisningsmateriale
Tilrettelæggelse af arrangementer
Netværksopbygning

Udvikling og produktion sker i tæt samarbejde med vores teknikere, jurister og administrative medarbejdere, samt
eksterne samarbejdspartnere.
Du har









En uddannelse som journalist eller anden kommunikationsfaglig uddannelse. Alternativt en teknisk
uddannelse suppleret med en kommunikationsuddannelse
Praktisk erfaring med bl.a. formidling på sociale medier og digitale platforme, herunder et godt kendskab til
Google Analytics og søgemaskineoptimering
Initiativ og bliver drevet af udvikling
Erfaring i produktion af velskrevne tekster med stærk faglighed
Interesse i- og erfaring med byggeri
Erfaring med formidling af teknisk viden til forskellige målgrupper
Udpræget evne til at spotte en nyhed eller et emne, som skal deles
Projektledererfaring

Vi lægger stor vægt på, at dine sociale kompetencer er i top, og at du kan lide at samarbejde på tværs af faglighed og
forskellige kompetencer.
Om Byggeskadefonden
Byggeskadefonden gennemfører eftersyn og udbedrer byggeskader i alle nybyggerier og renoveringer af almene
boliger. Den opsamlede viden formidler vi for at forebygge skader og øge kvaliteten i renoveringer og nyt byggeri.
I Byggeskadefonden er der ansat 10 byggeteknikere, 4 jurister og 5 administrative medarbejdere.
Du får løn efter kvalifikationer samt attraktive personalegoder.
Tiltrædelse: 1. september 2019

Læs mere om Byggeskadefonden på www.bsf.dk. Spørgsmål kan rettes til driftsdirektør Morten Søegaard-Larsen på
tlf. 4014 7154 eller msl@bsf.dk. Ansøgning og CV mærket ”Kommunikationsansvarlig” sendes til bsf@bsf.dk.
Ansøgning med CV skal være modtaget 5. juni 2019. Samtaler forventes gennemført i ugerne 24, 25 og 26.

