
 

 

 

Stillingsopslag: Kommunikationsmedarbejder (ansøgningsfrist løbende) 

Kan du gøre en vigtig branche synlig? 

Vores dygtige kommunikationsmedarbejder har fået nyt job, og derfor søger vi en kreativ 
kommunikationsmedarbejder, der skal være omdrejningspunktet for en række af foreningens 
kommunikationsopgaver. Blandt andet synliggørelsen af de 300 medlemmer vi er sekretariat for. 

Er du stærk til at skabe klar og fængende kommunikation? Tænder du på en blanding af teknisk 
og politisk præget indhold? Kan du lide at tale med virksomheder og arbejde for bedre vilkår for 
såvel små som store virksomheder? Så læs videre, for så har vi en god jobmulighed til dig. 

 

Om stillingen 

Brancheforeningen Dansk Køl & Varme er inde i en positiv udvikling med stigende opbakning, 
nye opgaver og politiske resultater. Et vigtigt element i at holde den positive udvikling i gang er, 
at kunne fortælle den gode historie om alt det, som kølebranchen indeholder og kan udrette. 
Herunder branchens vigtige rolle i klimakampen. 

Om arbejdsopgaverne 

Kommunikationsmedarbejderens opgaver er alsidige, og mange skal løses i et samarbejde med 
interne og eksterne. Kommunikation og PR-aktiviteter vil være to hovedopgaver. 

Blandt opgaverne kan især nævnes: 

- Være redaktør på vores medlemsblad, nyhedsmail og SoMe samt producere indholdet til 
disse.  

- Udarbejde pjecer og kampagnemateriale. 
- Messe- og udstillingsaktiviteter. 
- Levere artikler til eksterne medier. 
- Forberedende pressekontakt 

Dine personlige kompetencer 

Dine personlige egenskaber er vigtige. Du skal først og fremmest have en kombination af 
gåpåmod, kreativitet og evnen til at kommunikere i øjenhøjde med almindelige mennesker. 

Vi søger dig, der er god til at skrive en interessant historie, selvom emnet kan være indviklet. Du 
skal samtidig have idéer til, hvordan historien kan formidles med grafik og billeder.  

Derudover regner vi med, at du er flittig og energisk, men også tålmodig og en teamplayer. Du 
skal være interesseret i at være opsøgende og modtagelig overfor at lære nyt.  

Dine formelle kompetencer 

Hvis du har de ønskede, personlige kompetencer, er din konkrete, uddannelsesmæssige 
baggrund mindre vigtig. Men du har afsluttet en relevant, videregående uddannelse, og dette 
job kunne godt være dit første – eller et af dine første – efter endt uddannelse. 

Du kan f.eks. være uddannet indenfor kommunikation, journalistik, medier eller lignende.   



 

Dine IT-kundskaber rækker til mindst brugerniveau i Office-pakken. Andre IT-redskaber skal du 
være villig og i stand til at lære. 

Det får du 

Et godt job på en uformel arbejdsplads, hvor der er en kort beslutningsproces og ikke så mange 
dikkedarer. Vi er i alt 5 medarbejdere inklusive dig. Her får du god mulighed for at spille ind med 
idéer, forslag og initiativer. Du vil følge mange opgaver 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. 

Som udgangspunkt er der tale om en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. 

Om Dansk Køl & Varme 

Dansk Køl & Varme er sekretariat for cirka 300 virksomheder indenfor køle- og 
varmepumpebranchen. De fleste medlemmer installerer eller servicerer køle- og 
varmepumpeanlæg. Andre er leverandører til branchen eller interessenter på anden måde. 

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.koeleteknik.dk og www.vp-ordning.dk 

Praktiske oplysninger 

Ansøgningsfrist: Løbende. Tiltrædelse: 1. februar 2023 eller snarest muligt. 

Spørgsmål og din ansøgning rettes til Dansk Køl & Varmes direktør Søren Bülow på sb@dakv.dk 
eller på 2142 8569 (på grund af juleferie kan der være tidspunkter, hvor telefonen ikke besvares. 
Læg venligst en besked eller skriv en mail). 

Du må meget gerne vedlægge eksempler på artikler eller andre eksempler på dit 
kommunikationsarbejde.  
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