
Den 21. april 2017 
Kommunikationsmedarbejder til Trampolinhuset 

Har du lyst til at gøre en forskel i arbejdet med asylansøgere? Vi har brug for en erfaren kommunika-
tionsmedarbejder, der mestrer hele kommunikationspaletten. Trampolinhuset arbejder med asylan-
søgere som ressourcestærke personer, fordi alle har noget at byde på. Trampolinhuset er det første 
skridt i disse menneskers nye liv i Danmark. Sammen skaber vi et socialt og fagligt indhold. Det er-
statter det limbo som asylsøgere havner i, mens de venter på ubestemt tid i asylcentrene, for at få 
deres sager afgjort. 

God kommunikatør der kan meget af det hele 
Trampolinhuset er afhængig af at øge kendskabet til vores aktiviteter og til vores mange interessen-
ter. Det kræver konsistent og systematisk kommunikation på alle vores medier. Du skal bygge vide-
re på den branding platform, der er etableret, herunder vores logo, hjemmeside, Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn. Kendskab til disse platforme, facebook businessmanager, google analytics, 
mailchimp, adobes designpakke samt det danske asylsystem er en fordel. Det er en forudsætning, 
at du kan se dig selv i vores værdigrundlag og det demokratiske grundlag for huset. Trampolinhuset 
ser asylansøgere som ligeværdige partere, og alle der arbejder i huset oplever som udgangspunkt 
samarbejdet med brugerne af huset som givende.  

Dine arbejdsopgaver er: 

• At udvikle Trampolinhusets digitale platforme (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, www.tram-
polinehouse.dk og nyhedsbreve) med henblik på at skabe tiltrækning, deltagelse og fastholdelse 
af interessenter – herunder bidragsydere. 

• At udvikle en proaktiv pressestrategi og gennemføre denne, herunder at kultivere relationer til 
journalister, eksperter og meningsdannere, samt at opsøge og ’servere’ pressen for relevante hi-
storier og vinkler på aktuelle nyheder. 

• At indsamle cases fra asylansøgerne og omsætte dem til kommunikation. 

• At bidrage til profilering af Morten Goll som ekspert og central kommentator på asyl, integration 
og medborgerskab. 

• At udarbejde kampagner og kampagnemateriale, bla. i samarbejde med Trampolinhusets brugere. 

• At skabe opmærksomhed om Trampolinhusets løsninger hos landets kommuner, herunder at ud-
vikle målrettet salgsmateriale til kommunerne ang. både borgere i integrationsforløb samt integra-
tionsløsninger allerede i asylfasen. 

• At opsøge, skabe og promovere events, hvor Trampolinhuset enten er afsender, deltager eller er 
støtteformål, samt at knytte den overordnede strategiske kommunikation til disse, så de bidrager 
til tiltrækning, deltagelse og fastholdelse af interessenter. 

• At udvikle og tilpasse Trampolinhusets PR-materiale og merchandise, så det målrettes forskellige 
grupper af interessenter, og derudover så der udvikles et egentligt PR-kit, der kan uddeles ifm. fx 
støttearrangementer for huset, samt relationer til udvalgte butikker, der har interesse i at sælge 
vores merchandise. 

• At opbygge og vedligeholde systemer til at styre kommunikationsindsatserne. 

• At udvikle og vedligeholde vores foto- og video-arkiv så det løbende beskriver husets landvindin-
ger og dagligdag til brug for de sociale platforme og i fundraising øjemed. 

• At effektmåle vores kommunikationsindsatser samt afrapportering heraf. 

• At indgå i vagtplanen som sikrer medarbejder-tilstedeværelse i husets åbningstider. 
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• At dyrke et vist mål af social kontakt med husets brugere. 

• At deltage i ugentlige husmøder med brugerne samt ugentlige staff-møder.  

Faglige og personlige kompetencer 
Fagligt har du minimum nogle års erfaring med hele kommunikationspaletten. Du har en relevant 
længerevarende uddannelse inden for kommunikation og/eller marketing. Du er stærk i både mund-
ligt og skriftligt dansk og engelsk. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du tidligere har 
arbejdet i en NGO og lavet kendskabskampagner. 
  
Personlig er du let at omgås og har stor respekt for mennesker og deres forskelligheder. Du er em-
patisk, men også robust. Du er god til detaljer og arbejder systematisk med kommunikation. Du er 
god til at se muligheder og udvikler gerne dit område. Du er kommunikerende og åben og forstår at 
operere i en hverdag, hvor alt ikke ligger i faste rammer, og hvor alle tager ansvar og gør deres 
bedste.  

Vi tilbyder 
En arbejdsplads hvor du kommer til at indgå i forskellige sammenhænge med mange typer menne-
sker og opgaver, store som små, der skal løses. Det er en arbejdsplads hvor medarbejderne er dre-
vet af værdifællesskabet og troen på at vi kan skabe bedre integration i hele Danmark. Vi har brug 
for din kreativitet, faglighed og disciplin til at udvikle Trampolinhusets kommunikationsplatforme. Du 
refererer ind til den daglige leder, som du vil arbejde tæt sammen med. Den ugentlige arbejdstid er 
25 timer. Det er dog vores ambition at øge til en fuldtidsstilling når vi opnår økonomisk råderum til 
det. Trampolinhusets medarbejdere modtager alle samme timeløn, som er 196 kr + feriepenge (12%). 
Stillingen er tidsbegrænset et år, men der vil være mulighed for forlængelse. 

Er du interesseret? 
Læs mere om huset i vores præsentationsfolder og på vores hjemmeside.   

Deadline for ansøgninger: 20. maj 2017 

Vi holder samtaler i uge 22 og 23. 

Vi har brug for at du kan starte 1. august. 

Send din ansøgning til: 

Daglig leder Morten Goll 
Trampolinhuset 
Thoravej 7, stuen 
2400 København NV 

mortengoll@trampolinehouse.dk 

www.trampolinehouse.dk 

https://indd.adobe.com/view/e3e309fb-7ae3-4910-8a03-e427bb3fb538
http://www.trampolinehouse.dk

