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Danske Seniorer søger en studentermedhjælp med base i Århus til at styrke vores kommunikation. Vi
er en landsdækkende seniororganisation med knap 400 medlemsforeninger, og vi har brug for en
student med stærke kommunikative evner, der kan hjælpe os med at skrive pressemeddelelser,
debatindlæg og producere indhold til vores hjemmeside og sociale medier.
Danske Seniorer er en NGO, der arbejder for det gode seniorliv og for bedre forhold for
seniorforeninger. Vi et lille sekretariat på otte medarbejdere fordelt på to adresser i henholdsvis
København og Århus. Du vil skulle sidde på vores kontor i Klostergade i Århus sammen med vores
kommunikationsmedarbejder og organisationskonsulent.

Du læser en relevant uddannelse og er stærk i især skriftlig kommunikation. Du vil gerne bidrage til, at
Danmarks tredjestørste seniororganisation bliver mere synlig. Du kan arbejde selvstændigt, er
nysgerrig, initiativrig og lærenem. Det er ikke et krav, at du kender til ældreområdet, men vi ser gerne,
at du har erfaring med at arbejde med frivillige – enten fra jobs i andre organisationer eller fordi du
selv er frivillig.

Vi er en politisk ledet organisation, så hvis du har politisk erfaring, er det meget velkomment. Vi
lægger vægt på engagement, på stærke danskkundskaber og en flydende pen og på lysten til at være
med til at gøre en forskel for seniorer og seniorforeninger i Danmark.
Vi forestiller os, at stillingen er ca. to-tre dage om ugen svarende til 10-15 timer eller efter aftale. Vi er
fleksible omkring eksamensperioder og lægger vægt på at være en god arbejdsplads for alle
medarbejdere uanset alder.
Vi har en travl, men uhøjtidelig hverdag og arbejder under mottoet ”Vi hjælper hinanden”. Hvis du
gerne vil hjælpe os med kommunikation, så send en ansøgning senest 28. januar 2022 kl. 12.00 til
direktør Katrine Lester kal@danske-seniorer.dk
Vi har overenskomst med HK.

