
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER på  
DET DANSKE KULTURINSTITUT 
VIRKSOMHEDSPRAKTIK MED MULIGHED FOR LØNTILSKUD  
 
 

 
Det Danske Kulturinstitut søger en kommunikationsmedarbejder til et job med løntilskud. Har du lyst 
til at arbejde med kulturformidling, og har du brug for at opbygge erfaring med international 
kulturudveksling? Så er der gode muligheder for at bruge dine evner hos Det Danske Kulturinstitut. 
Vi søger en kommunikationsmedarbejder til forefaldende formidlingsopgaver, men har du derudover 
et særligt område, du gerne vil arbejde med, vil der også være mulighed for dette.  
 
Ansættelsesstart: 1. marts 2016 eller snarest herefter.  
 
Jobbet 
Dine opgaver vil typisk være: 

 Skrive tekster til hjemmeside, nyhedsmails og sociale medier 
 Opdatere indhold til en ny hjemmeside for Kulturinstituttet  
 Opbygning af kontaktdatabaser 
 Forefaldende kontoropgaver 

 
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du: 

 har en relevant videregående uddannelse inden for kultur eller kommunikation 
 er en dygtig formidler og kan se den gode historie 
 har flair for at arbejde med hjemmesider og sociale medier 
 har lyst til at arbejde i et kunstnerisk/kreativt miljø, hvor pengene er små 
 er god til at kommunikere på dansk og engelsk 
 arbejder struktureret  
 er fleksibel og har gode samarbejdsevner 

 
Hvem er vi 
Hovedkontoret i København består udover dig af 9 faste medarbejdere samt 2 praktikanter. I vores 
udenlandske afdelinger er der ca. 30 faste medarbejder, hertil kommer praktikanter og andre 
frivillige medarbejdere. 
 
Ansøgning 
Ansøgninger bilagt c.v. samt evt. dokumentation for uddannelse kan sendes til mkh@dankultur.dk.  
Ansøgningsfrist d. 15. februar 2015. Vi vil løbende kalde ansøgere ind til samtale.  
 
Yderligere oplysninger 
Du er velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Malene K. Holm på 3336 8405 for 
yderligere oplysninger. I øvrigt henviser vi til vores hjemmeside www.dankultur.dk 
 
Det Danske Kulturinstitut, Vartov, Farvergade 27L, 2. sal, 1463 København K 
 

 
 

 
Det Danske Kulturinstitut formidler kulturudveksling mellem Danmark og udlandet. Det sker gennem hovedkontoret i 
København og dets afdelinger i: Belgien, Letland, Polen, Rusland, Kina og Brasilien. Det Danske Kulturinstitut har 
eksisteret siden 1940 og er en selvejende institution, som modtager en årlig statsbevilling via Kulturministeriet.  

 


