Kommunikationsleder
- søges til Naturama og Fjord&Bælt.
Naturama og Fjord&Bælt er hver for sig og sammen et eldorado af oplevelser og spænding. Steder, hvor der hver
eneste dag bliver fortalt de mest fantastiske og forunderlige historier i ord, billeder, tegning og gennem dyrs
sprog og adfærd.
Vi ved, at voksne og børn går glade og berigede fra et besøg hos os. Vores dygtige formidlere, dyrepassere og
dyretrænere gør naturvidenskab til en lærerig oplevelse.
Men den oplevelse får kun de mennesker, der besøger Naturama og Fjord&Bælt. Det er heldigvis mange, men vi
vil gerne i kontakt med endnu flere.
Det skal vores nye kommunikationsleder hjælpe os med.
Vi søger en dygtig og erfaren person, der har en solid erfaring med målrettet strategisk kommunikation og et
godt netværk blandt relevante aktører.
Du skal kunne transformere den begejstring, det liv og den sjæl, der gennemsyrer Naturama og Fjord&Bælt til de
sociale medier m.m.
Du skal kunne fortælle vores historier på en måde, der pirrer læserne, og du skal naturligvis også vide, hvordan
en pressemeddelelse skrives og hvordan en god kontakt med pressen skabes og opretholdes.
Kommunikationslederen skal have de lederevner, vi værdsætter i hele organisationen: samarbejdende,
samlende, fleksibel og inspirerende. Du skal lede og koordinere kommunikationsindsatsen for begge
formidlerteams.
Naturama og Fjord&Bælt ved, hvad vil vi vil. Vores fælles mission er at inspirere til bevarelse af naturen omkring
os gennem oplevelse, fascination og forståelse.
Vi forventer at du er;
 en holdspiller, der trives med et varierende arbejdsmiljø
 en god leder, der viser vejen ved at gå forrest
 en der kan praktisere frihed under ansvar og har lyst til at gøre en forskel
 perfektionist og yderst detaljeorienteret
 god til at lytte til husets ”eksperter” og oversætte denne viden til et kommercielt sprog
 dygtig til at holde et kommercielt fokus og trives med at have ansvar
Du har naturligvis en relevant uddannelse, gerne som journalist eller lignende og en solid ledererfaring.
Arbejdssted er såvel Naturama i Svendborg som Fjord&Bælt i Kerteminde.
Har du lyst til at være en del af vores team, kan du sende din ansøgning vedlagt CV på mail til:
mette@naturama.dk mærket ”Kommunikationsleder”.
Ansøgningen skal være os i hænde, senest torsdag den 14. december 2017 kl. 12.00
Samtaler vil finde sted i december 2017.
Stillingen er til besættelse fra den 1. februar 2018 eller snarest herefter. Ugentlig arbejdstid er 37 timer.
Aflønning sker efter kvalifikationer og fastlægges ved individuel aftale, dog med udgangspunkt i relevant
overenskomst.
Har du yderligere spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Direktør Mette Thybo tlf. 2488 6245.
Du kan læse mere om os på Naturama.dk eller på Fjordbaelt.dk

