
 
 

Center for Forældreskab søger kommunikations- og projektmedarbejder 
 

Har du solid viden om og erfaring med kommunikation? Har du erfaring med projekter med mange 
aktører? Og har du viden om familie- og børneområdet? Så er du måske den kommunikations- og 
projektmedarbejder, som Center for Forældreskab (CEFO) står og mangler. 

CEFO arbejder for at støtte forældre i at skabe et familieliv, hvor deres børn trives og udvikler sig. Det gør vi 
blandt andet ved at udvikle og udbrede koncepter, som kan bidrage til, at forældre føler sig klædt på til 
graviditet, fødsel og forældreskab.  

Vi har i 2021 igangsat udviklingen af ”FIF til fødsel og forældreskab”, som er en kombination af et dynamisk, 
digitalt univers for alle forældre og en livline for dem, som er i en sårbar livssituation. 

I den forbindelse har vi brug for en projektmedarbejder, som kan varetage en lang række opgaver relateret 
til kommunikation i meget bred forstand og samtidig deltage i udviklingen af koncepter. 

 

Du har … 

▪ En lang videregående uddannelse, gerne med grunduddannelse indenfor psykologi, pædagogik, 
sundhedspleje, socialfagligt arbejde mv. 

▪ Solid viden og erfaring med skriftlig kommunikation – fra SoMe til fondsansøgninger  

▪ Gode erfaringer med udviklingsprojekter  

▪ Kendskab til familie- og børneområdet  

▪ Interesse for de udviklingspotentialer, der er i digitale læreprocesser  

▪ Evne til at skifte mellem detaljefokus og overblik 

▪ Glæde ved at veksle mellem selvstændigt arbejde og tæt samarbejde med et team af 
fagkonsulenter og andre samarbejdspartnere 

▪ Positiv energi, humor, fleksibilitet og nysgerrighed  

 

Vi tilbyder … 

▪ Mange spændende opgaver  

▪ Et stærkt og kreativt arbejdsfællesskab i en uformel organisation med klar rollefordeling og stram 
opgavestyring 

▪ En grundig introduktion til udvikling af koncepter af høj kvalitet  

 

Det praktiske 

Du tilbydes ansættelse i 20-25 timer om ugen i 12 måneder med mulighed for forlængelse. Stillingen 
besættes så hurtigt som muligt og senest 1. marts 2022.  

Din ansøgning med CV sendes i ét dokument til programleder Tine Jerris på tj@cefo.dk senest mandag den 
24. januar 2022 kl. 12. Vi holder samtaler torsdag den 27. januar i CEFO’s lokaler på Vesterbro.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Tine Jerris på 2186 8512. 

Du kan læse mere om CEFO på www.cefo.dk 
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