ITD søger journalist, der brænder for virksomheder og erhvervsstof
Interesserer du dig for virksomheder, vækst og erhvervspolitik, brænder du for at skrive, og har du lyst til at
arbejde i en international transportkoncern? Så er det måske dig, der skal være vores nye journalist i ITD.
Vi søger en journalist til vores stabsfunktion Kommunikation og Marketing, der varetager
kommunikationsopgaver for hele ITD-koncernen og har ansvar for at synliggøre og formidle vores arbejde
og resultater. Vi leder efter en journalist, der har dokumenteret erfaring med at formidle erhvervsstof, og
som har lyst til at fortælle gode væksthistorier om transport- og logistikerhvervet. Du skal først og
fremmest være en solid skribent, men også meget gerne en stærk kommunikator på relevante sociale
medier.
Den daglige arbejdsplads er i Padborg som en del af kommunikations- og marketingsafdelingen, hvor vi er 4
kollegaer. Der vil i stillingen være et tæt samarbejde med vores adm. direktør Carina Christensen samt ITD's
politiske afdeling.
Om ITD:
ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver
og skaber netværk for vores ca. 800 medlemsvirksomheder og varetager deres interesser politisk nationalt
og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv
forskel i den travle transportørs hverdag.
Og ITD er mere end en brancheorganisation. ITD er en international koncern med en bred vifte af
kommercielle aktiviteter. Via vores kommercielle datterselskaber, FDE A/S og Vialtis, betjener vi primært
transportkunder i hele Europa med momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje. ITD-koncernen er en
spændende arbejdsplads med 270 dygtige medarbejdere. Vi har hovedsæde i Padborg samt kontorer i
København og Bruxelles, og vi er repræsenteret i 11 andre europæiske lande via vores datterselskaber.

Om jobbet
Din primære opgave bliver at sikre høj synlighed og stærk positionering af ITD's mærkesager i pressen
generelt, i fagmedierne og over for samarbejdspartnere.
Dine primære arbejdsopgaver:




Tage aktivt del i det daglige kommunikationsarbejde med særlig vægt på opsøgende
kommunikation.
Skribent og medskribent på debatindlæg, kronikker og analyser til diverse medier.
Bruge de sociale medier i arbejdet for at positionere ITD's mærkesager.

Om dig


Du er uddannet journalist eller har en relevant videregående uddannelse (fx statskundskab eller
cand. merc.), som er udbygget med en journalistisk efteruddannelse.








Du har solid praktisk erfaring med kommunikations- og pressearbejde - gerne fra en politisk styret
organisation, en erhvervsrettet brancheorganisation eller en større virksomhed. Gerne indsigt i
transport- og/eller erhvervsrelaterede emner.
Du har solid praktisk erfaring med at skrive om erhvervsstof fra et medie, en erhvervsrettet
brancheorganisation eller lignende.
Du brænder for skriftlig kommunikation. Du skriver hurtigt og godt. Du kan fremvise eksempler fra
tidligere arbejde.
Du kan fortælle gode historier på sociale medier.
Du har et stort og relevant medienetværk, så du kan bringe ITD's mange positive historier i spil.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Morten Jacobsen på
telefon 6020 8690. Vi ser frem til at modtage din ansøgning via dette link:
https://app.jobmatchprofile.com/3r3fut. Vi har ansøgningsfrist d. 17. august med ønsket ansættelse
snarest muligt og senest den 1. oktober 2018. Jobsamtaler afholdes løbende.
Læs mere på itd.dk

