
Vi leder efter en dygtig kommunikationsmedarbejder, der vil være med til at 
binde vores kommunikation sammen og få vores budskab ud til alle vores inter-
essenter. En karrierestilling for en kommunikationshåndværker der både kan 
tænke i planer og kampagner, men som også gerne tager fat når, budskabet 
skal ud på de forskellige medier.

Jobbet
Du vil blive ansat i en lille organisation, i et dynamisk miljø, hvor der er en uformel om-
gangstone og plads til et godt grin i hverdagen. Du bliver den ansvarlige for vores kom-
munikation, og skal i et samarbejde med dine kollegaer, vores underleverandører, vores 
virksomheder og de lokale medier, sikre at vores budskab bliver hørt.

Du vil have følgende opgaver:

Hvem er du?

Hvem er vi?
Tønder erhvervsråd er en erhvervsforening, der arbejder for og med virksomhederne i 
Tønder området. Tønder Erhvervsråd blev stiftet i år 2013. Hvert år laver vi en kontrakt 
med Tønder Kommune om at varetage den lokale erhvervsfremme. Vores formål er at 
skabe vækst og udvikling hos virksomhederne i Tønder området.

Kommunikations blæksprutte til 
Tønder Erhvervsråd 

At arbejde med vores kommunikationsplatforme; Web, Facebook, LinkedIn, nyheds-
breve mv. Udvikle, skabe sammenhæng, skabe trafik og fremfor alt få vores budskab 
ud til vores interessenter
Skabe overblik og sammenhæng på kommunikationsfronten mellem vores ”core” 
business, vores projekter og de steder, hvor vi kun er med perifert
Indgå som medudvikler og arbejdshest i vores 2 primære events; generalforsamling 
og Awardshow
Sikre, at alt vi arbejder med, efterlever og udvikles indenfor rammerne af vores 
designmanual
Vi bliver målt på, hvor meget vores virksomheder bliver eksponeret, så du skal trives 
at skabe og registrere resultater
At være udførende på alt fra at skrive en historie, til at tage et billede, til at ajourføre 
vores web, til at lave et opslag på SoMe

Du må gerne være nyuddannet med ambitioner om at lære, udvikle og skabe resul-
tater
Du har flair for de naturlige redskaber i en kommunikationsopgave; at skrive, at 
arbjde med visuelle udtryk, at tage et billede og at arbejde med relevant software
Det vil være en fordel, hvis du er flydende i tysk, da vi arbejder naturligt med tysk i 
vores hverdag
Du er udadvendt og markedsorienteret
Du er initiativrig og driftig

Kontakt gerne Erhvervsdirek-
tør Peter Engel-Andreasen på 
tlf. 24 83 63 13, 
hvis du har spørgsmål. 

Send din ansøgning og CV til 
peeng@toender.dk

https://tondererhvervs-
raad.dk/

Lidt praktik
Løn og ansættelsesvilkår er 
til forhandling. 

ANSØG NU - DER VIL VÆRE 
LØBENDE SAMTALER. 

Tiltrædelse vil være snarest 
muligt. Vi behandler ansøg-
ninger løbende


