
 

Bedre Psykiatri søger digital kampagnemedarbejder  
 

Er du en skarp og kreativ kampagnemedarbejder med indgående kompetencer ift. sociale medier og 
digitale kampagner. Så har vi en sjov legeplads til dig. Vi opruster på kampagneområdet, og vi leder derfor 
efter en teknisk dygtig kampagnemedarbejder med fagligheden i orden, som kan bidrage med styrke 
foreningens tilstedeværelse på sociale medier og bidrage til den fortsatte vækst i antallet af private donerer 
og medlemmer, som er en central del af foreningens kernestrategi. 
 
Bedre Psykiatri er landets største medlemsorganisation inden for psykiatrien og arbejder hver dag for at 
forbedre vilkårene for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og for at sætte en bedre psykiatri på 
dagsordenen.  
 
Opgaverne er primært: 
- Strategisk og praktisk ansvar for planlægning og gennemførelse af digitale kampagner, der bidrager til 

at tiltrække og fastholde medlemmer og bidragsydere.  
- At lave content til og være community manager for vores sociale medieplatforme, og sikre at de er i 

konstant udvikling og understøtter foreningens strategiske mål. 
- Bidrage til den løbende udvikling og opdatering af vores hjemmeside  
 
Om dig: 
- Har erfaring med at lave digitale kampagner, der skaber engagement og loyalitet 
- Er teknisk dygtig på sociale medier (særligt Facebook) og fortrolig med de bagvedliggende 

annonceredskaber  
- Er kreativ og kan lave opslag af høj kvalitet – både de skarpe politiske og de mere bløde  
- Har tæft for kommunikation og forstår at kommunikere til forskellige segmenter  
- Er politisk tænkende og kan omsætte politiske budskaber, så de får liv på sociale medier  
- Har en fordel, hvis du kan arbejde i In-design og måske også lave små film  
- Kan arbejde med opdatering af hjemmeside i Wordpress og har indsigt i SEO og googleannoncering 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har fagligheden i orden og 
måske erfaring fra en lignende stilling.   
 
Du bliver en del af vores kampagne- og fundraising team, hvor der bliver masser af plads til at 
eksperimentere og blive klogere og dygtigere i fællesskab. Teamet er en del af Bedre Psykiatris sekretariat i 
Københavns indre by. Vi er ikke lønførende, og vi tilbyder et kreativt og godt arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet 
og godt samarbejde på tværs af opgaverne er i centrum.  
 
Stillingen er på 37 timer om ugen – det vil være muligt at tiltræde stillingen på færre timer. Tiltrædelse 1. 

september eller hurtigst muligt herefter. Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til sekretariatsleder 

Jane Alrø Sørensen via js@bedrepsykiatri.dk - 2990 8646. Ansøgningsfrist er 8. august kl. 12.00. Motiveret 

ansøgning med CV og andre relevante bilag sendes job@bedrepsykiatri.dk.   

 

mailto:js@bedrepsykiatri.dk
mailto:job@bedrepsykiatri.dk

