FOF søger Digital Markedsføringskonsulent – Sjælland
Vi søger en engageret og kompetent person, som kan være med til at udvikle FOF’s digitale
markedsføring på fem selvstændige FOF-skoler på Sjælland. Du får en fysisk arbejdsplads
på hver af de fem FOF-skoler, der har kontor i henholdsvis Slagelse, Taastrup, Køge,
Rungsted og Gentofte.
Dine arbejdsopgaver
Som digital markedsføringskonsulent får du ansvaret for
-

Segmentering og målgruppeanalyse
Produktion af indhold til hjemmeside og sociale medier
Produktion af små videoer til brug på hjemmesider, Instagram og Facebook
Uddannelse af FOF-undervisere i brug af sociale medier
Udvikling af ideer til digitale markedsføringstiltag
Tilrettelæggelse af annoncekampagner på Facebook

Det er vigtigt, at du har praktisk erfaring i alle de digitale markedsføringsdiscipliner – for
du skal selv være i stand til at løse en bred palet af markedsføringsopgaver for skolerne.
Vi forventer, at du
• har en kommunikations- eller markedsføringsuddannelse med fokus på digital
markedsføring, herunder sociale medier
• kommunikerer godt – både mundtligt, skriftligt og visuelt
• har erfaring i produktion af videoer
• har erfaring med udvikling af indhold til og markedsføring på sociale medier
• arbejder systematisk og følger dine opgaver til dørs.
• er åben og imødekommende
• er idérig og har lyst til at arbejde med engagerede mennesker, der brænder for FOF
og folkeoplysning
Det er en fordel, hvis du har arbejdet med hjemmesideredigering (vi bruger Sitecore).
Vi kan tilbyde
Et åbent og inspirerende job, der hele tiden er i bevægelse. Og du kan med din indsats selv
være med til at skabe rammer og indhold i jobbet. Du kan få inspiration, rådgivning og
konkret hjælp i FOF’s sekretariat. Vi kan tilbyde en 2-årig projektansættelse med
tiltrædelse snarest. Du vil formelt være ansat i og aflønnet af FOF’ s sekretariat.
Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest den 7. januar. Send den til chefkonsulent Søren
Hansen på mail sh@fof.dk.
Yderligere oplysninger
kan du få hos Søren Hansen på telefon 5148 9025. Du kan også læse mere om FOF på
www.fof.dk.

FOF er Danmarks største udbyder af folkeoplysning. Hvert år bliver 250.000 danskere
klogere, sundere og gladere på vores kurser, foredrag og udflugter.

