Roskilde Stift søger
Handlekraftig
kommunikationsmedarbejder
Vær med til at lægge vores nye kommunikationsstrategi og
bliv ansvarlig for implementeringen

Roskilde Stift omfatter 12 provstier, 313 sogne med 232 menighedsråd og 289 præstestillinger. Din
fremtidige arbejdsplads vil være blandt 15 kolleger i Roskilde Stiftsadministration i hjertet af
Roskilde.
Sæt dit præg fra dag ét
I samarbejde med vores biskop, stiftskontorchef og Stiftsrådets kommunikationsudvalg skal du
være med til at udarbejde vores nye strategi for såvel intern som ekstern kommunikation.
Efterfølgende får du ansvaret for implementering og bliver en del af et team med vores redaktør af
stiftsbladet samt en freelance journalist.
Dine egenskaber
En naturlig interesse for tro, samfund og folkekirken i særdeleshed giver sig selv. Men du er også
selvstændig, velformuleret og opsøgende af natur og ikke mindst velorienteret og ved, hvad der
skal til for at trænge igennem. Derfor kan du også både skabe og dyrke kontakter til bl.a.
landsdækkende og regional presse. Du har et digitalt sind og god erfaring med hjemmesider,
nyhedsbreve og sociale medier, som kommer til at spille en større rolle i den nye
kommunikationsplan.
Det kommer du til at beskæftige dig med
Først og fremmest skal du være en faglig ressourceperson og sparringspartner, som baglandet
kan trække på. Det kan være med alt fra aktuelle kampagner til pressehåndtering i
konfliktsituationer. Som du ved, kræver det ind imellem en vis fleksibilitet.
Dit primære fokus vil være, at:
- Udarbejde og udfolde stiftets kommunikationsstrategi
- Kontakt til provstier og sognes kommunikationsfolk
- Udvikle og bidrage med indhold til vores digitale platforme
- Redigere Roskilde Stiftsårbog i samarbejde med Stiftsbladets redaktør
- Servicere stiftsudvalgene
- Repræsentere stiftet i folkekirkeligt mediesamarbejde.
I 2022 er Roskilde Stift tilmed ansvarlig for afviklingen af Himmelske Dage, landets største kirkelige
event. Her vil du indgå i et samarbejde i et bredere kommunikationsteam.
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en varig fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning efter overenskomst for journalister i
staten.

Ansøgning
Vi forestiller os, at du har en kommunikationsuddannelse på kandidatniveau eller baggrund som
journalist med nogle års erfaring fra en privat eller offentlig virksomhed. Har du spørgsmål til
jobbet, er du velkommen til at kontakte biskop Peter Fischer-Møller på 46 38 19 20/23296776.
Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge.
Send din ansøgning senest 31.05.2020 til kmros@km.dk (skriv gerne
Kommunikationsmedarbejder i emnefeltet).
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fra den 10. til den 16. juni samt en eventuel anden
runde i uge 26.

