Dygtig kommunikationskonsulent søges til forskningsformidling

Danmarks Grundforskningsfond søger en kommunikationskonsulent, som skal stå for at formidle fondens mange
aktiviteter.
Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning. Fonden spiller en
væsentlig rolle i det danske forskningsfinansierings-landskab, først og fremmest gennem uddeling af bevillinger til
’Centers of Excellence’.
Vi forventer, at du har en stærk interesse for forskningsformidling, nogle års erfaring med målrettet strategisk
kommunikation og et godt netværk blandt relevante aktører.
Vi søger en person som:
•
Har den kommunikationsfaglige værktøjskasse i orden og skriver godt
•
Har dokumenteret erfaring i at arbejde med sociale medier
•
Gerne har erfaring med videnskabsjournalistik
•
Gerne har erfaring med strukturering af hjemmesider
•
Er nysgerrig, imødekommende og initiativrig
•
Skriver og taler engelsk på højt niveau
•
Har politisk tæft
Vi forventer, at du kan:
•
Udvikle og implementere en strategi for udbredelse af fondens aktiviteter på sociale medier
•
Skrive skarpe og formfuldendte tekster til fondens hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier
•
Videreformidle forskningsresultater på en letforståelig måde
•
Være opsøgende ift. presse og journalister
•
Tænke strategisk og arbejde praktisk
Vi kan tilbyde dig et spændende job, hvor du får mulighed for at fortælle nogle af de mange fantastiske og forunderlige historier fra videnskabens verden. Du vil være i kontakt med nogle af Danmarks fremmeste forskere og dermed bidrage til at påvirke dagsordenen i forskningsverden. Du vil gennem jobbet få en stor kontaktflade til forskningsmiljøerne på universiteterne. Derudover kommer du tæt på beslutningsprocessen, da fonden er en lille organisation. Stillingen giver således gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
Fonden skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men til kompetence og talent. Aflønning sker efter
kvalifikationer og fastlægges ved individuel aftale, dog med udgangspunkt i relevant overenskomst.
Spørgsmål kan rettes til direktør Søren-Peter Olesen 33 18 19 52.
Fonden skal have modtaget din ansøgning (dg@dg.dk) senest den 30. november 2017 kl. 12.00.

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder
gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ for 6-10 år, men fonden har
herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Læs mere på www.dg.dk

