KØBENHAVN, juni 2015

Kommunikationsassistent i job med løntilskud
Kunstforeningen GL STRAND søger en kommunikationsassistent med fokus på PR og sociale medier i job
med løntilskud til besættelse snarest.
Har du lyst til at arbejde med kommunikationsopgaver og sociale medier i en moderne kunsthal? Er du
rutineret indenfor grafiske opsætninger i Indesign og photoshop? GL STRAND tilbyder et job som
kommunikationsassistent, hvor der er mulighed for at sætte sit præg på opgaverne og på jobbet.
Kommunikationsassistenten indgår i et tæt samarbejde med kommunikationschefen samt direktøren i
arbejdet omkring udstillingerne og GL STRANDs mange forskellige aktiviteter.
Arbejdsopgaver
GL STRAND søger en kommunikationsassistent, som er med til at udvikle og drive projekter med særligt
fokus på de sociale medier samt events og arrangementer. Du skal være med til at planlægge og producere en
række forskellige kommunikationsprodukter, herunder drift og videreudvikling af vores sociale digitale
platforme, kommunikationsplaner for de enkelte udstillinger, pressemateriale, nyhedsbreve, artikler,
webtekster etc.
Vi søger en kommunikationsassistent der:
• Har erfaring med kommunikation og sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter m.m.
• Er rutineret indenfor grafiske opsætninger i Indesign og photoshop
• Skriver og formidler godt og klart på dansk og engelsk
• Er samvirkende og villig til at gøre det der kræves i en hektisk hverdag
• Er robust og tager både medgang og modgang med godt humør
Det er en fordel hvis du:
• Har erfaring med og flair for digitale medier samt grafiske opsætninger i Indesign og photoshop
• Har kendskab til kunsten og kulturen som felt
• Har kendskab til Mailchimp, CMS (helst Umbraco) og lignende programmer
• Har erfaring med både kulturformidling og faglig formidling
• Har erfaring med at kommunikere og formidle til forskellige målgrupper og i forskellige formater
Jobbet kræver at du kan blive godkendt til ansættelse med løntilskud af dit lokale jobcenter.
Læs mere om os på www.glstrand.dk
Ansøgningsfrist: Senest mandag 3. august 2015, kl. 12:00. Samtaler vil blive holdt onsdag d.5 august.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt eller mandag d.10. august eller snarest derefter.
Ansøgning og CV sendes til pw@glstrand.dk
Om GL STRAND
Kunstforeningen GL STRAND er en dynamisk kunsthal i hjertet af København, der laver udstillinger med
international og dansk samtidskunst og moderne kunst. Vi er en lille arbejdsplads med 8 faste medarbejdere,
der arbejder tæt sammen med de skiftende kunstnere og samarbejdspartnere vi skaber udstillingerne med.
Spørgsmål kan stilles til:
Pernille Wahlgren
E-mail: pw@glstrand.dk
Direkte: 33360261
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