
Ønsker du også at se en ændring i måden hvorpå tøj- og tekstilbranchen drives i dag? Vil 

du hjælpe os med at samle trådene og omsætte vores indsatser til værdifuldt indhold? Så 

læs videre! 

Vores kommunikation skal løftes til nye højder og vi er på udkig efter en skrivekyndig, 

selvstændig og grafisk kompetent studentermedhjælper, der begiver sig hjemmevant på 

sociale medier.  

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SØGES! 
i Tænketanken Tekstilrevolutionen

Tænketanken Tekstilrevolutionen
Tekstilindustrien er en branche med fart på. Gennem fast fashion bliver der 

pumpet nyt tøj ud i et utal af sæsoner, men i disse år er der samtidig en grøn 

bevægelse i gang. Vi arbejder for at skabe en forandring i tekstilbranchen, 

med dét mål at industrien skal påvirke både verden og mennesker positivt i 

stedet for negativt. Selvom vi endnu er små, har vi skarpe holdninger, og er 

ambitiøse på både politikernes, branchens, forbrugernes og egne vegne.

Om stillingen
Som kommunikationsmedarbejder kommer du til at tage del i den daglig planlægning og 

eksekvering af kommunikationsindsatser på vores SoMe kanaler, web og via vores nyheds-

brev. 

Stillingen er på 10-15 timer med tiltrædelse hurtigst muligt. 



Vi afholder samtaler løbende, og modtager ansøgninger frem til 16. januar.        

Så send en ansøgning og dit CV til christinebeate@tekstilrevolutionen.dk.

Hvad du medbringer af kompetencer:
Øverst på vores ønskeliste til din profil og færdigheder står at:
• Du færdes hjemmevant på sociale medier
• Du er skrivelysten, kreativ og god til at formulere dig på dansk 

og engelsk
• Du har en god sans for visuelle virkemidler og har gode graf-

iske evner.
• Du har mod på at give dig i kast med alt det, du ikke har prøvet 

før.
• Du har erfaring med, pressemeddelelser, webudvikling og SEO.
• Du har et analytisk mindset og har lyst til at teste hvad der virk-

er og ikke gør.
• Er god til at finde de gode historier, der skal kommunikeres ud.
 
Programmer og tekniske skills, der giver plus-points
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Mailchimp
• Wordpress (Divi)

Hvordan vi arbejder
Vi er en organisation med flad struktur. Der er højt til loftet, og der er altid plads til nye ideer. 

Udvikling er vigtigt for os - både for organisationen og hos den enkelte. Derfor både støtter, 

hjælper og lærer vi af hinanden på tværs af fagligheder. Vores arbejdsflow og opgaver er 

meget forskellige, derfor er der mulighed for både at arbejde hjemmefra og i vores lokaler 

på Nørrebro.


