3F søger pressechef til Danmarks stærkeste
fagforening
Kan du gøre Danmarks stærkeste fagforening endnu mere synlig? Kan du hjælpe med at skabe
mediedagsordener om arbejdsmarkedsforhold, erhvervspolitik samt et lige og retfærdigt
Danmark? Så kan det være, at du skal være 3F’s nye pressechef.
3F søger en erfaren og idérig pressechef, der på vegne af vores 290.000 medlemmer skal stå i
spidsen for at præge den offentlige debat i medierne. Stillingen er nyoprettet, og du skal være
med til at forme en moderne presseenhed, der kan give 3F en tydelig position i både gamle og
nye medier.
Hovedansvarsområder:
Hos os er det at være pressechef ikke et telefonpasserjob. Vi forventer, at du brænder for at
fremme vores medlemmers kamp for et godt arbejdsliv i bred forstand. Du skal have politisk
tæft og en udviklet forståelse for mediernes hverdag, arbejdsmåde og virkelighed, og du skal
have lyst til at agere i en stor politisk organisation med mange ildsjæle og stærke holdninger.
Din rolle som pressechef:
• Du skal selv have ideer til, hvordan vi sætter og præger mediedagsordenerne på vores
kerneområder
• Du skal være fortrolig med at bruge sociale medier i dit arbejde
• Du skal sammen med dit team udfordre og hjælpe vores ledelse til at fremstå som en
skarp og relevant stemme i den offentlige debat
• Du kommer til at være chef i et team med en lille håndfuld medarbejdere
• Du refererer til vores kommunikationschef, og vil til daglig arbejde tæt sammen med
3F’s øverste ledelse
Den ideelle kandidat:
• Du kan se, udvikle og sælge en god mediehistorie
• Du er en dygtig journalist – og du har måske flere års erfaring med strategisk
pressearbejde
• Du har talent for at lede – og for at prioritere
• Du har en politisk næse og et stærkt journalistisk netværk
• Du synes, at sociale medier er et naturligt og vigtigt redskab i pressearbejdet
• Du er modig, idérig og du kan tænke strategisk
• Du har et godt humør
Hos os får du:
3F tilbyder faglige udfordringer i et velfungerende samarbejde med kompetente kollegaer,
hvor faglig personlig udvikling, arbejdsglæde og trivsel prioriteres højt. Hos 3F bliver du ansat
under overenskomst med bl.a. god løn og arbejdsgiverbetalt pension. Arbejdspladsen er
centralt beliggende i København – tæt på Vesterport station.
For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Thomas Hundsbæk,
thomas.hundsbaek@3f.dk
Ansøgning:
Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.
Send din ansøgning og CV ved at klikke på ”søg stilling” senest torsdag den 26. april 2018 kl.
12.00.
Vi forventer at afholde 1. runde ansættelsessamtaler i uge 18. Tiltrædelse snarest muligt.

Søg stillingen
Fagligt Fælles Forbund, 3F, er med ca. 280.000 medlemmer Danmarks største fagforening. Vi
leverer løsninger med udgangspunkt i medlemmernes hverdag. Vi sikrer medlemmerne
uddannelse, godt arbejde med ordentlige løn- og arbejdsforhold – via aftaler med
arbejdsgiverne og i dialog med politiske partier.
Vi er en interesseorganisation i rivende udvikling. Bæredygtige løsninger med fokus på
innovation og kvalitet, samt værdiskabende medarbejdere med engagement og initiativkraft,
er vores styrke. Læs mere om os på www.3f.dk.

