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Kommunikationskonsulent (Barselsvikariat)  

Er du drevet af at gøre en forskel? Spidser du ørerne, når du hører om demokrati, teknologi 

og klima? Og bliver du glad af at producere fængende indhold til alle formater, så læs 

videre.   
  
Vores dygtige barselsvikar har fundet sit drømmejob. Derfor leder vi nu efter dig, som vil være med til at gøre 
Fonden Teknologirådet mere kendt både i Danmark og internationalt.   
 
Som kommunikationskonsulent er du med til både at planlægge og producere kommunikation. Du skal regne 
med at få en bred vifte af opgaver med fokus på at levere indhold til hjemmesider, nyhedsbreve og sociale 
medier, samt projektledelse af kommunikationsopgaver i danske og EU-projekter.   
 
Vi søger dig, som har det godt i en hverdag, hvor du ikke altid ved hvilke opgaver, der lander på dit bord. 
Og som har lyst til at gøre en forskel i en not-for-profit organisation, der arbejder med at finde solide 
løsninger på samfundets komplekse problemer.   
 

Vi ønsker os  

• Gode skriveegenskaber   

• Erfaring med sociale medier   

• Erfaring med (eller interesse for) hjemmesideopsætning i WordPress  

• Engelskkompetencer da flere af vores projekter er internationale.   

• Gode samarbejdsevner   
  

Om dig   
For os er det vigtigt, at du brænder for at skabe godt indhold og kan jonglere flere kommunikationsindsatser 
på forskellige projekter på samme tid. Og så skal du have mod på både nye opgaver og indimellem korte 
deadlines. Vi går derfor ikke så meget op i, om du har mange års joberfaring eller ej.  
Vi forestiller os, at du har en kommunikativ baggrund. Du må også meget gerne have arbejdet med video og 
podcast.  
  

Om os  
Teknologirådet er en not-for-profit fond med 30 år erfaring i inddragelsesprocesser og rådgivning indenfor 
demokrati, teknologi og klima. Vi arbejder for at finde robuste løsninger på komplekse 
samfundsudfordringer. Fx har vi udviklet det første klimaborgerting i Danmark og vi er den eneste danske 
organisation, der er med til at løfte Europas største borgerinddragelsesprojekt nogensinde Conference of the 
Future of Europe.   
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Som hus er vi specialiseret indenfor forskellige fagområder, men deler en fælles faglighed omkring 
inddragende. Fonden Teknologirådet er præget af kollegaer, der alle brænder for deres 
fagområder, samtidigt med at vi er en social arbejdsplads, hvor vi interesserer og bekymrer os for hinanden. 
Kulturen kan derfor bedst beskrives som en ”åben dør kultur”, hvor man altid kan gå til kollegaer med både 
små og store spørgsmål.  

 

Interesseret?  
Vi tilbyder en stilling på 37 timer om ugen. Vi holder ansøgninger løbende, så send din ansøgning hurtigt – 
og senest den 5. januar 2022 kl. 09.00.   
 
Tiltrædelse hurtigst muligt. Barselsvikariatet udløber 14. oktober 2022.  
 
Send ansøgning og CV til job@tekno.dk, mrk. ”kommunikationskonsulent”. Vedhæft meget gerne eksempler 
på artikler eller andet materiale du har produceret   
  
Fonden Teknologirådet følger overenskomsten for akademikere i staten samt tilhørende  
aftaler og den til enhver tid mellem Finansministeriet og HK indgåede overenskomst samt  
tilhørende aftaler. For journalister gælder AC-overenskomsten.   
  
Har du spørgsmål, kan du kontakte presseansvarlig Anja Nyvold Christophersen på tlf. 31 18 77 81 og e-mail 
an@tekno.dk.  
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