
 

AFS Interkultur søger kommunikations- og 

marketingmedarbejder til barselsvikariat  

Danmarks største frivilligbaserede udvekslingsorganisation søger kommunikations- og 

marketingmedarbejder til barselsvikariat. 

AFS Interkultur har brug for dig, der kan videreføre arbejdet med at formidle AFS Interkulturs formål, 

aktiviteter og udvekslings- og skoleprogrammer. Vi arbejder for at skabe forandring i mennesker gennem 

kulturmøder, og det vil du i denne stilling bidrage med gennem diverse kommunikationsinitiativer. 

Du bliver den eneste person på kommunikations- og marketingpinden, og du vil være i team med vores 

frivilligkonsulent. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med de fleste andre medarbejdere, da 

kommunikation vedrører alle teams. Vi er et sekretariat på ca. 20 kolleger, og vi har en engageret og 

uformel atmosfære. Derudover vil du løbende være i kontakt med vores mange frivillige og med vores 

internationale partnere. Ingen dage bliver ens. 

Dine opgaver bliver blandt andet: 

● Ekstern kommunikation via sociale medier, hjemmeside, håndbøger og vejledninger i forbindelse 

med programdriften 

● Intern kommunikation gennem nyhedsbreve til aktive frivillige og medlemmer og gennem 

foreningens intranet 

● Udarbejdelse af markedsføringsmateriale, herunder flyers, brochurer, plakater, artikler, annoncer 

m.m., både til digitale og printede medier 

● Bistå AFS Interkulturs lokalforeninger ved lokale kampagner 

● Vedligeholdelse af hjemmeside 

Forventninger til dig: 

● Du evner det brede kommunikationsarbejde, og du skriver godt. 

● Flydende på dansk og engelsk i skrift og tale. Særligt i forhold til skriftlig dansk er det vigtigt, at du 

er helt skarp på grammatikken. 

● Gerne erfaring fra tilsvarende arbejde – enten lønnet eller frivilligt i en NGO. 

● Fortrolig med sociale medier på superbruger- og administratorniveau. 

● Stærk på den visuelle kommunikation. Det er et plus, hvis du har erfaring med at producere video 

og udarbejde annoncer eller anden billedmateriale. 

● Erfaring med jordnær kommunikation af strategiske budskaber. 

● Erfaring med targeting af forskellige målgrupper. 

● IT stærk - kendskab til CMS-systemer, Salesforce og multimediedesign er en fordel. 



● Du er optimistisk, proaktiv, selvstændig og trives godt med mange bolde i luften. Du kan lide at 

have et stort ansvar, og du er god til at skabe overblik over mange opgaver. 

● Du trives i et miljø, hvor ingen opgave er for lille eller for stor, og hvor der er en høj grad af 

fleksibilitet. 

Stillingen er et barselvikariat på fuld tid med tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest derefter. Vikariatet løber 

indtil den 30. november 2021 med mulighed for forlængelse. 

Løn og ansættelsesforhold aftales nærmere i forbindelse med ansættelsen. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Generalsekretær Ulrik Wehner ulrik.wehner@afs.org. 

Ansøgning samt CV bedes indsendt senest mandag den 8. marts kl. 8.00 på job.dk@afs.org.  

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 12. 

Om AFS Interkultur: 

AFS Interkultur er en NGO, der arbejder for fred gennem interkulturel forståelse. Vores programmer er 

hovedsagelig udvekslingsophold i det meste af verden. Vi sender og modtager hvert år omkring 500 

udvekslingsstuderende, der ønsker at lære sig selv og verden at kende gennem personlige kulturmøder. I 

Danmark har AFS Interkultur omkring 30 lokalforeninger, der drives af 450 aktive frivillige. 
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