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JUNIORPROJEKTKONSULENT TIL RED BARNET UNGDOMS 
KOMMUNIKATIONSAFDELING (15 t/uge) 
 
Har du talent for at lave stærkt content til sociale medier? Vil du være med til at engagere tusindvis af danske unge til 
at skabe en verden, hvor alle børn og unge har tiltro til sig selv, hinanden og fremtiden? Så er du måske Red Barnet 
Ungdoms kommende juniorprojektkonsulent. Stillingen er en studentermedarbejderstilling. 
 
Læser du kommunikation, marketing, informationsvidenskab, dansk, medievidenskab eller lignende, og vil du arbejde 
sammen med unge mennesker? Trives du med meget ansvar, interesserer du dig for sociale medier, og har du lyst til at 
udvikle din kommunikationsfaglighed? Så er det dig, vi leder efter. Red Barnet Ungdom søger en juniorprojektkonsulent 
til vores kommunikationsafdeling på sekretariatet i København med start den 1. februar 2023.   
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være:  

• At rekruttere og fastholde Red Barnet Ungdoms frivillige, medlemmer og bidragsydere. 
• Oprette annoncer på Instagram, TikTok og Facebook. 
• Produktion af indhold til nyhedsbreve, sociale medier og andre platforme.  
• Vedligeholdelse af hjemmesiden. 

 
Om dig: 

• Du læser kommunikation, marketing eller lignende. 
• Du kan kommunikere ind i unges digitale liv.  
• Du skriver levende og fejlfrit. 
• Du kan arbejde selvstændigt og trives med rugbrødsarbejde. 
• Du er struktureret, imødekommende og god til at have overblik, og du har sans for detaljer.  

Det er en fordel, hvis du har: 
• Kendskab til Metas Annonceadministrator  
• Erfaring med contentproduktion 

 
Vi tilbyder: 

• Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden et stort ansvar. 
• Sjovt og energisk arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø. 
• Mulighed for at blive del af en ung organisation i stor udvikling. 

 
OM RED BARNET UNGDOM 
I Red Barnet Ungdom bliver du del af en organisation med mennesker, der brænder for det, vi laver. Red Barnet 
Ungdoms kommunikationsafdeling består af en kommunikationskonsulent, to juniorprojektkonsulenter og en 
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praktikant. Du kommer desuden til at arbejde tæt sammen med Red Barnet Ungdoms øvrige juniorprojektkonsulenter 
og praktikanter. 
 
Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for, at børn og unges rettigheder i Danmark 
bliver taget alvorligt. Red Barnet Ungdom har ca. 4.000 medlemmer og omkring 1.800 aktive frivillige mellem 15 og 30 
år. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk. 
 
ANSÆTTELSESVILKÅR 
Du refererer til seniorkonsulent Anders Bobek, og vi forestiller os, at du starter den 1. februar 2023. Ansættelsesstedet 
er Rosenørns Allé 12, 1634 København V.  
 
Stillingen er på 15 timer ugentligt og lønnen er kr. 154,69 i timen inklusive feriepenge. Red Barnet Ungdom prioriterer, at 
vores juniorprojektkonsulenter har god mulighed for at balance studie og arbejde – f.eks. i forbindelse med 
eksamensperioder. Vi forventer til gengæld, at du er fleksibel, da der kan forekomme aften- og weekendarbejde. Der vil 
være en grundig introduktion af arbejdsopgaver i forbindelse med din tiltrædelse. Vi indhenter børneattester på alle 
medarbejdere i Red Barnet Ungdom. 
 
SÅDAN SØGER DU 
Send en kortfattet ansøgning samt dit CV i en samlet PDF-fil til andersb@redbarnetungdom.dk. Du er velkommen til at 
ringe til seniorkonsulent Anders Bobek på 51 96 56 28, hvis du har spørgsmål til jobbet.  
 
Red Barnet Ungdom ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle 
kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder. 
 
Ansøgningsfrist: mandag den 19. december 2022 kl. 9.00. Vi forventer at afholde samtaler den 20. december 2022. 
 
 

http://www.redbarnetungdom.dk/
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