Hillerød Forsyning søger Kommunikationskonsulent
Er du god til at identificere historier og vinkler til presse og sociale medier? Brænder du
for at udarbejde kommunikative strategier og sætte retning? Trives du samtidig i en
organisation, der hele tiden udvikler sig og hvor opgaverne hurtigt ændrer sig? Så er du
måske vores nye kollega.
Om stillingen
Vi ønsker at tilføre ekstra kraft til vores eksterne kommunikation hos Hillerød Forsyning.
Du vil med din stærke kommunikationsprofil bistå vores administrerende direktør i
kommunikative opgaver. Du vil også komme til at løse kommunikative opgaver for vores
bestyrelse.
Vi har en stor daglig berøring med kunder, borgere, politikere og journalister. Vi har i en
periode mødt kritik af vores virksomhed og ønsker gennem åben og ærlig kommunikation
at forbedre vores image.
Du vil referere til vores adm. direktør og du får et tæt samarbejde med vores
kommunikations- og formidlingsteam. Du vil ofte løse dine opgaver alene eller i tæt
dialog med lederen for kommunikations- og formidlingsteamet eller den adm. direktør.
Derudover vil du have mulighed for sparring med en ekstern kommunikationsrådgiver.
Dine vigtigste opgaver bliver, både alene og i et samarbejde med vores
kommunikationsteam, at:
•
•
•
•

Bidrage til at forbedre vores image ved at opsøge, dokumentere og omsætte
initiativer og resultater til gode og fængende historier, der sikrer vores synlighed
Udarbejde kommunikationsstrategier
Produktion af skriftligt kommunikationsmateriale
Producere og vedligeholde indhold til sociale medier og vores hjemmeside

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau inden for
kommunikationsfaget. Du arbejder selvstændigt, har stærke samarbejdsevner og formår
at skabe gode relationer. Du har erfaring med at udarbejde politisk kommunikation og
kan formidle et klart og præcist budskab uanset målgruppe.
Du skal synes, det er sjovt både at arbejde med dag til dag presse og at arbejde med
eksempelvis udvikling af pressestrategi og planlægning samt koordinering og
eksekvering af kommunikation.
Du har politisk tæft og er en faglig dygtig, proaktiv og rar kollega, der besidder en stor
arbejdskapacitet og robusthed. Og så skal du være glad for hverdage, som ikke ligner
hinanden.
Derudover ser vi gerne, at du:
• Har styr på digitale værktøjer og har praktisk erfaring med produktion af digitalt
indhold til operationel og strategisk kommunikation
• Synes at det er interessant selv at producere og redigere indhold og være i dialog
med og servicere journalister
• Kan planlægge og eksekvere reaktive og proaktive pressestrategier

Vi tilbyder
Et spændende job med mening i en organisation, der løser samfundsmæssigt vigtige
opgaver og bidrager til den grønne omstilling og at overlevere et bæredygtigt Hillerød til
den næste generation.
Du får en dynamisk hverdag, hvor du selv er med til at definere og udvikle dine opgaver
og sætte dit eget aftryk.
Du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et bredt
arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.
En arbejdsplads i Klima- og Miljøcentret på Solrødgård, hvor der både fra din
arbejdsplads og fra kantinen (med den gode kantineordning og frugtordning) er udsigt til
skønne grønne arealer.
En aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, massageordning,
sundhedsforsikring og meget mere.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være et attraktivt sted at arbejde. Vi lægger vægt
på, at du som medarbejder i virksomheden føler dig som en del af et stærkt team, hvor
vi sparrer og samarbejder om det faglige, men hvor der også er god plads til latter og en
uhøjtidelig omgangstone – også når der er travlt.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig så søg jobbet her. Send gerne din ansøgning, med
vedhæftet CV og relevante bilag snarest, da vi løbende tager kandidater ind til samtale.
Du skal helst kunne tiltræde pr. den 1. december 2020.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte adm. direktør
Søren Støvring på telefon 48 23 10 00 / ssh@hfors.dk eller HR-konsulent Pia Dalgaard på
telefon 48 23 10 00 / pida@hfors.dk – mellem kl. 09.00-15.00
Hillerød Forsyning
Hillerød Forsyning understøtter kundernes sundhed og hverdagsliv, både i dag og i
fremtiden, ved at levere rent vand og varme samt håndtere spildevand og affald på en
miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.
Vi er en dynamisk multiforsyningsvirksomhed med ca. 150 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

