
 

 

 

Stillingsopslag 

Kan du bryde isen for Dansk Køl & Varme? 

Til Dansk Køl & Varmes sekretariat søger vi en kampagnekonsulent, der vil være med til at løfte 
brancheforeningens medlemstal, medlemsservice og image op på næste niveau. 

Vil du gøre en forskel? Er du stærk til markedsføring og elektroniske medier? Kan du lide at tale 
med virksomheder og tænder du på foreningsarbejde? Så læs videre, for så har vi en god 
jobmulighed til dig. 

 

Om stillingen 

Der er tale om en ny stilling der oprettes som led i en større, strategisk satsning. Vi ved, hvor vi skal 
hen med Dansk Køl & Varme, og at vi blandt andet har brug for mere markedsføring og 
rekruttering. Men lige hvordan? Det vil du i denne stilling få stor indflydelse på. 

 
Om arbejdsopgaverne 

Konsulentens særlige opgave er, at udvikle, iværksætte og drive markedsføring, kommunikation 
og medlemskontakt. 

Blandt opgaverne kan især nævnes: 

- Kampagner. Udvikle og udrulle materialer til medlemshvervekampagne, lærlingekampagne, 
efteruddannelseskampagne, Fair Konkurrence og andre, løbende kampagner.  

- Kommunikation. Udarbejde nyhedsmails og medlemsbladet temp. Udvikle video- og 
fotomateriale samt vejledninger, oversigter, pjecer og andet.  

- Medlemskontakt. Besvare spørgsmål fra medlemmer skriftligt og telefonisk. Være opsøgende 
overfor virksomheder.  

 
Dine kompetencer 

Du har konkret viden om rekruttering af medlemmer  helst også i forhold til rekruttering af 
private virksomheder. Det er ikke afgørende, hvor lang erfaring du har, men at du har en idé om, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og at du har drivet til at udvikle redskaberne til 
rekruttering. 

Der udover regner vi med, at du er: 

- Stærk i enkel, skriftlig kommunikation og i brug af elektroniske medier. Herunder sociale medier. 

- Har viden om og/eller erfaringer med virkemidler i kommunikation  herunder grafiske. 

- Uddannet indenfor  eller suppleret med uddannelse indenfor - markedsføring, kommunikation, 
design eller lignende. 

Vi sætter pris på disse personlige egenskaber: 



 

- Målrettet og flittig, men også tålmodig. Interesseret i at være opsøgende og lære nyt. 
Samarbejdsorienteret og struktureret, men også hårdfør nok til at kunne skuldre kulturen i en 
branche præget af håndværksvirksomheder. 

Det får du 

Et godt job på en uformel arbejdsplads, hvor der er en kort beslutningsproces og ikke så mange 
dikkedarer. Her får du god mulighed for at spille ind med idéer, forslag og initiativer. Du vil følge 
en opgave fra start til slut og have stor indflydelse på din egen arbejdsdag. Du får indsigt i en højt 
specialiseret branche og i Danmarks grønne omstilling, som kølebranchen spiller en vigtig rolle i. 

 
Om Dansk Køl & Varme 

Dansk Køl & Varme er brancheforening for 200 virksomheder indenfor køle- og 
varmepumpebranchen. De fleste medlemmer installerer eller servicerer køle- og 
varmepumpeanlæg. Andre er leverandører til branchen eller interessenter på anden måde. 

 
Praktiske oplysninger 

Ansøgningsfrist: indtil videre løbende. 

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.dakv.dk.  Spørgsmål og ansøgning kan rettes til 
Dansk Køl & Varmes direktør Søren Bülow på sb@dakv.dk eller 2142 8569. 
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