
 
	
Studiejob: Kommunikationskonsulent i NAU 

 

Brænder du for sociale medier og strategisk kommunikation? Og vil du gerne sidde i 

maskinrummet hos en lille – men betydningsfuld – NGO, hvor du får frie rammer og ansvar 

for kommunikation til danske ungdomsråd og politikere? Så har vi brug for dig i Netværket 

af Ungdomsråd (NAU). 

 

NAU er en paraply- og interesseorganisation for alle danske ungdomsråd. Organisationen er i 

rivende vækst og rider på en bølge af engagerede unge, som kæmper for at få sat ungdommen på 

dagsordenen kommunalt som nationalt. Det er NAU’s opgave at understøtte dette arbejde. 

 

Som vores kommunikationskonsulent skal du være fuld af gode ideer, tage selvstændigt initiativ og 

have lyst til at sætte demokrati, ungeinddragelse og ungdomsråd på dagsordenen. Vi ser gerne, at 

du har et strategisk blik med sans for at forstå, planlægge og udføre forskellige 

kommunikationsopgaver. 

 

Det er ikke et krav, at du har en bestemt uddannelse, men vi leder umiddelbart efter en journalist- 

eller kommunikationsstuderende eller en person med lignende erfaring. Det er en fordel, hvis du har 

erfaring med at arbejde i en politisk organisation, og du skal gerne kunne arbejde hos os mindst et 

år. 

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være administration af vores Facebook-profil og andre sociale 

medier, vedligeholdelse af hjemmesiden i Wordpress, udarbejdelse af mindre artikler eller 

debatindlæg, korrekturlæsning af dokumenter, nyhedsovervågning og deltagelse i strategisk 

arbejde, fx når det gælder spørgsmål om, hvordan vi får ungdomsråd i medierne eller bedst 

kommunikerer til vores medlemmer. 

 

Vi forventer, at du: 
• Er en haj til de sociale medier, fra Facebook til Snapchat og Twitter 

• Har en skarp pen og forstår dig på de gode argumenter 

• Har tidligere erfaring med strategisk kommunikation 



 
	

• Kan udføre mindre grafiske opgaver 

• Har erfaring med wordpress-hjemmesider 

• Er god til at finde egne arbejdsopgaver og både kan arbejde selvstændigt og i samarbejde 

med andre 

• Har erfaring med organisationsarbejde eller på anden vis forståelse for at arbejde i en frivillig 

organisation med en politisk valgt ledelse, som du skal konsultere 

 

Vi kan tilbyde: 
• En stilling, hvor du får et meget bredt erfaringsgrundlag med både sociale medier, 

journalistisk produktion, organisationsudvikling, strategisk kommunikation og mulighed for 

at gøre en reel forskel for unge i hele landet 

• Et dynamisk og ungt arbejdsmiljø med stort ansvar og frie rammer til selv at præge dit 

arbejde 

• Fleksible arbejdstider, du selv får indflydelse på, og et kontor til frit brug centralt på 

Nørrebro i København 

 

Du kommer til at arbejde på et lille sekretariat af syv studerende. Der vil derfor også være opgaver 

af mere lavpraktisk karakter, som skal løftes. Arbejdet er meget fleksibelt med et gennemsnit på 10 

timer om ugen. Vi tager højde for eksamensperioder mv., men forventer samtidig, at du er klar til at 

rykke, når der er presserende deadlines og opgaver, der skal løses. Arbejdspladsen er i København, 

hvor du må forvente at være i gennemsnit én gange om ugen, nogle gange i weekenden og om 

aftenen. 

 

Vi ser gerne, at du starter den 1. februar, og lønnen er fastsat efter kollektiv aftale. 

 

Send din ansøgning med CV til info@nau.dk senest den 21. januar kl 12. Samtaler vil blive afholdt 

den efterfølgende uge. 

 

Har du spørgsmål til organisationen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Mie 

Hovmark på mie@nau.dk eller 20 97 95 08. Har du spørgsmål til arbejdsopgaverne, er du 

velkommen til at kontakte nuværende kommunikationskonsulent Signe Søgaard på signe@nau.dk 

eller 60 13 35 21.  


