
Brænder du for at arbejde for mennesker med et udviklingshandicap? Kan du se dig 
selv som omdrejningspunkt for at formidle mange forskellige historier og aktiviteter? 
Og har du lyst til at have styr på alt lige fra idé om emne til artiklen ryger i trykken? Så 
er du måske vores nye kommunikations- og sekretariatsmedarbejder.

Vi søger en dygtig, ihærdig og selvstændig medarbejder til at sikre en klar, målrettet og nutidig 
kommunikation af foreningens formål og aktiviteter, så Kristelig Handicapforenings formål og 
værdier bliver kendt. Du får til opgave – i samarbejde med dine to kollegaer på landskontoret, 
at kommunikere vores mange aktiviteter og visioner ud til verden. 
 
Kommunikationsmedarbejderen vil få følgende opgaver:
•  Redaktør for foreningens medlemsblad samt skrive relevante artikler og indhold.
•  Ansvarlig for hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.
•  Repræsentere Kristelig Handicapforening ved relevante interne og eksterne events.
•  At sikre målrettet kommunikation i forbindelse med events og aktuelle indsatsområder  
 i et tæt samarbejdet med landslederen og events- og sekretariatskoordinatoren.
•  Ansvarlig for PR-aktiviteter, herunder AdWords, annoncer og udstilling/stand.
•  Medansvarlig for udvikling af produkter og materialer.
•  Diverse administrative opgaver både i den daglige drift og i forbindelse med aktiviteter og arran 
 gementer.
•  Andre opgaver (evt. Podcast) afhængig af dine kvalifikationer (skriv eventuelt i ansøgningen,  
 hvis du har særlige ønsker eller interesser.) 

Vi tilbyder:
•  Et spændende og alsidigt job med mange forskellige opgaver.
•  Stor indflydelse på opgaveløsningen og mulighed for at følge en opgave fra ide til evaluering.
•  Tæt samarbejde mellem dig, landslederen og events- og sekretariatskoordinatoren.
•  Et udviklende arbejdsfællesskab både på landskontoret og med vores bofællesskaber.
•  Fleksible arbejdsforhold.
•  Forventningsfulde beboere og personale på tolv bofællesskaber.
•  Gode ansættelsesforhold og en spændende tjeneste for Gud og mennesker. 

Er du vores nye kommunikations- og 
sekretariatsmedarbejder?



Vi forventer, at du:
•  Er skarp kommunikativt og formår at skabe et rum, hvor andre har lyst til at dele deres historie,  
 eller det de har på hjerte, med dig.
•  Kan opfange relevante tematikker og formidle den gode historie både internt og eksternt.
•  Trives i samvær med andre og holder af at arbejde i et tæt team.
•  Har lyst til at lære nyt.
•  Kan repræsentere organisationen i mange forskellige sammenhænge og dermed også kan   
 identificere dig med vores værdigrundlag og har dit fundament i de kristne værdier og i den  
 evangeliske lutherske kirke.
•  Det er en fordel, hvis du kan mestre følgende Adobe-programmer: Photoshop, InDesign eller  
 Illustrator - eller har mod på at lære det. 

Ansættelsesforhold:
•  Arbejdspladsen er på Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. Der vil også være mulighed for  
 at løse opgaver hjemmefra.
•  Stillingen er som udgangspunkt en 37 timers stilling
•  Du må påregne fleksibel arbejdstid (enkelte gange både aften, weekend og overnatning).
•  Stillingen refererer til landslederen.
•  Aflønning sker efter HK/STAT løngruppe 2, sats 2. 

Ansættelsestidspunkt:
1. febr. 2023. – eller snarest derefter. Datoen kan tilpasses evt. ønsker og muligheder fra ansøger. 

Ansøgningsfrist:
D. 13. januar 2023 kl. 12. Ansøgning med CV sendes til tove@k-h.dk.
Der forventes gennemført samtaler den 23. januar 2023. Sammen med indkaldelsen til samtalen vil du 
blive stillet en opgave, der skal præsenteres ved samtalen. 

Yderligere oplysninger:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Kristelig Handicapforenings 
landsleder
Tove Søgaard på tlf.: 30 66 40 84.

Kristelig Handicapforening har tre formål: 

• at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicap-
pede og deres pårørende

• at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede 
og varetage disses interesser

• at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handi-
cappede og deres familier

 
På vores hjemmeside kan du orientere dig mere om foreningens op-
gaver og aktiviteter: www.k-h.dk


