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Studentermedhjælp til 
kommunikationsopgaver 

 
 
Dansk køl & Varme søger en student med interesse for og evner 
indenfor kommunikation, sociale medier og hjemmesider. Opgaven 
er primært, at vedligeholde og udvikle foreningens sider på disse 
platforme. 
 
Om Dansk Køl & Varme 
Dansk Køl & Varme er en brancheforening i Roskilde for 
virksomheder, der arbejder med køle- og varmepumper. Vores 
medlemmer opstiller og servicerer køle- og varmepumpeanlæg i 
dagligvareforretninger, frostrum, i industrien, ombord på skibe, i 
vindmøller, på skøjtebaner og i boliger samt mange andre steder.  
 
En af de vigtigste opgaver for Dansk Køl & Varme er, at give 
medlemmerne den information, der er nødvendig for at drive en 
god virksomhed i køle- og varmepumpebranchen.  Det drejer sig for 
eksempel om at give en let forståelig forklaring af indviklet 
lovgivning. 
 
Dansk Køl & Varme har desuden en politisk dimension, hvor vi 
kæmper for vores medlemmer  for eksempel i forhold til den 
grønne omstilling, hvor vores branche har en stor rolle. 
 
Opgaven 
Vi har i løbet af de foregående par år udviklet en hjemmeside og er 
kommet på Facebook. Vi skal nok også på LinkedIn. Til disse 
platforme arbejder vi med tekst, billeder og video. 
 
Opgaven består i, at sørge for, at fortælle medlemmerne og 
omverdenen på disse platforme om foreningens arbejde og, hvad 
man får ud af at være medlem.  
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Vi tilbyder dig: 
- At være med til at skabe grøn omstilling i en branche, der virkelig 

batter noget på klimaregnskabet. 
- Relevant erhvervserfaring til dit CV fra en lille, stærk 

brancheorganisation. 
- Erfaring med at anvende virksomhedsrettet kommunikation. 
- Et arbejde i en lille, uformel organisation, hvor du får ansvar for 

meget mere end på en stor arbejdsplads. 
- Timeløn. Vi regner med en arbejdstid på mellem 10 og 20 timer 

om ugen som aftales sammen med dig. 
 
Du har: 
- Gennemført en bachelor på en relevant uddannelse. Eller er ikke 

langt fra at gennemføre den.  
- Viden om hvordan man skaber god kommunikation i øjenhøjde 

med et ikke-akademisk miljø. Dine kompetencer indenfor 
kommunikation er vigtigere end dine IT-kompetencer. 

- Erfaring i at være administrator på Facebook og andre sociale 
medier. 

- Kendskab til og gerne praktisk erfaring med at arbejde i 
hjemmesider (vi bruger Umbraco). 

- Et positivt sind med evne og lyst til at lære nyt. 
- Energi, drive og interesse i, at dit arbejde skal føre frem til gode og 

brugbare resultater. 
 
Din arbejdstid lægges så den tager hensyn til dit studie, herunder 
eksamen.  
 
NB: Ansættelsen er tidsbegrænset til november 2020, men med 
mulighed for forlængelse. Du kan være med til at sikre den succes, 
der gør, at stillingen forlænges. 
 
Ansøgningsfristen er indtil videre løbende. Samtaler afholdes når 
corona-situationen tillader det. 
 
Send din ansøgning med CV og gerne med nogle få sider, der viser 
noget relevant, du har lavet til sb@dakv.dk. Du er velkommen til at 
skrive til samme e-mail eller ringe på 2142 8569 til foreningens 
direktør Søren Bülow hvis du har spørgsmål til jobbet. 
 


