Journalist til Yngre Læger
Har du lyst og evner til at synliggøre Yngre Læger i pressen, på SoMe og i alle andre relevante medier? Ser du historierne, kan du skabe dem, skriver du godt og hurtigt, og har du politisk forståelse? Så er du måske vores nye kollega.
Vi søger en journalist til vores Afdeling for Politik, Strategi og Kommunikation med otte ansatte. Vi
varetager den daglige kommunikation og politiske interessevaretagelse og lægger de strategiske
linjer for samme – herunder arbejder vi på at styrke den databårne interessevaretagelse som en
større del af vores kommunikation.
Du skal være en teamplayer ligesom os andre, for nok har vi egne ansvarsområder, men vi ejer
ikke opgaverne, og vi sætter løbende hold på tværs, både i afdelingen og i sekretariatet – så vi altid har de rigtige kompetencer til opgaverne. Og vi dækker ind for hinanden, så kommunikationen
altid kører på alle kanaler.
Som journalist vil du især have ansvar for Yngre Lægers eksterne kommunikation til politikere,
sundhedspolitiske interessenter og den brede befolkning. Medlemmernes interesser er bundlinjen, og du har medansvar for den medlemsrettede kommunikation. Du får også ansvar for presserådgivning til Yngre Lægers politikere og medlemmer.
Vi søger en kollega, der
•
•
•
•
•

Er journalist
Har et godt netværk i medierne og er fortrolig med pressens dagsorden
Har politisk tæft og meget gerne erfaring fra en politisk styret organisation/ en medlemsorganisation
Har minimum fem års erfaring fra en lignende stilling
Er ansvarsfuld, effektiv og en teamplayer

Vi kan til gengæld tilbyde en meget spændende og attraktiv arbejdsplads med faglige udfordringer
og gode kolleger.
Om Yngre Læger
Vi er et sekretariat med godt 30 ansatte, som udover Politik, Strategi og Kommunikation rummer
afdelingen for Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling samt afdelingen for Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret.
Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Janne Vinderslev, 2235 8289, eller direktør Lars Mathiesen, 4093 2575. Læs mere om Yngre Læger på www.yl.dk
Vi skal have din ansøgning senest den 10. juni 2019 på: job.yl@dadl.dk
Vi afholder ansættelsessamtaler den 17.- og 18. juni 2019.

