Digital konsulent til Mødrehjælpen
Mødrehjælpen skal udvikle et nyt online rådgivningstilbud for alle gravide og småbørnsforældre i
Danmark. Vil du være vores digitale konsulent med ansvar for udvikling og dernæst indholdsproduktion
og drift af det nye webunivers?
Mødrehjælpen vil sikre, at endnu flere børn får en god start på livet. Derfor vil vi skabe et nyt, digitalt
læringsunivers med lettilgængelig viden, råd og vejledning til alle gravide og småbørnsforældre i Danmark.
Indsatsen har navnet 1000 Dage – for vi ved, at de første 1.000 dage i et barns liv er afgørende for børns
muligheder senere i livet.
Det digitale univers er den centrale aktivitet og røde tråd i 1000 Dage-programmet. Nu søger vi en
webkonsulent, der både kan stå for udviklingen af det digitale univers, og som samtidig er en dygtig
kommunikatør med blik for målgruppernes behov, interesser og adfærd.
Dine opgaver
Du får ansvaret for det digitale univers i alle dets faser: Fra udvikling henover implementering i samarbejde
med en ekstern partner, til redaktion, indholdsproduktion og løbende udvikling af sitet.
•
•
•

I udviklingsfasen går vi efter en co-creation proces med inddragelse af gravide, småbørnsforældre,
fagfolk og andre gode kræfter for at sikre optimal brugeroplevelse og usability. Her skal du også
lægge retningen for det digitale univers’ funktionalitet og visuelle udtryk.
Implementeringen sker i samarbejde med en ekstern partner, hvor integration med
Mødrehjælpens eksisterende digitale løsninger er et særligt fokus.
Når vi er i luften, får du ansvar for redaktion, indholdsproduktion og drift af sitet.

Som digital konsulent vil du desuden få en hovedrolle i markedsføringen af det digitale univers over for
gravide og småbørnsfamilier.
Dine kvalifikationer
Stillingen kræver, at du har erfaring med lignende digitale udviklingsprojekter. Herudover skal du have godt
greb om digital indholdsproduktion, herunder interaktivt indhold, som rammer og engagerer 1000 Dages
målgrupper. Herudover lægger vi vægt på følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Erfaring med projekt- og procesledelse af webløsninger, herunder tidsestimering, budget- og
opgavestyring
Erfaring med kravspecifikation og samarbejde med eksternt bureau
Kendskab til usability og brugerinvolvering i test og udvikling
Erfaring med digital markedsføring
Evne til at skabe overblik igennem systematisk planlægning og dokumentation
Gode samarbejdsevner på tværs af fagligheder

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har en relevant
uddannelse på kandidatniveau og vigtigst; kendskab til hjemmesideudvikling, bureausamarbejde og
produktion af digitalt content.
Stillingen
Stillingen er placeret i Afdelingen for Politik, Udvikling og Kommunikation med reference til afdelingschef
Flemming Schultz.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer. Der kan forekomme rejseaktivitet i Danmark.
Stillingen udløber som udgangspunkt ved udgangen af 2023.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af individuelle
tillæg efter kvalifikationer.
Ansøgning
Din ansøgning må meget gerne indeholde eksempler på webprojekter, du har gennemført.
Ansøgningsfristen er mandag d. 19. juni 2019 kl. 12.00. Første samtalerunde afholdes fredag den 21. juni
2019. Anden samtalerunde afholdes mandag d. 24. juni 2019. Forventet ansættelse pr. 1. august 2019.
Vil du høre mere om stillingen?
Ring til Flemming Schultz på tlf. 28920060.
Læs mere om 1000 Dage på www.1000dage.dk
Om Mødrehjælpen
Fonden Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og
forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik. Vi er en organisation i vækst,
der gennem en lang årrække har været i stand til at hjælpe og rådgive stadig flere børnefamilier. Vi
arbejder professionelt og vedvarende med at udvikle og forbedre vores rådgivningstilbud blandt andet
gennem effektmålinger.
Vi er ca. 140 lønnede medarbejdere og næsten 2.000 frivillige ildsjæle landet over. Vi er ambitiøse og er
samtidig en arbejdsplads, der vægter rum til forskellighed og respektfuld omgangsform højt.

