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COMMUNICATIONS MANAGER 
Som er skarp på SoMe, content creation & project planning 

 

 

● Vil du stå i spidsen for, at formidle gode historier, der sætter Herning endnu mere 

på det bæredygtige landkort - lokalt og nationalt? 

 

● Brænder du for, at skabe fængende og inspirerende content, og har du styr på SoMe 

strategier? 

 

● Har du et entreprenant mindset, og er du god til eventplanlægning og 

mødefacilitering? 

 
 

Lokal accelerator for bæredygtig omstilling 

Bæredygtig Herning er en forening, der understøtter Hernings bæredygtige udvikling ved at 

udvikle nye partnerskaber og nye entreprenante løsninger finder vej via co-creation på tværs 

af virksomheder, studerende, start-ups, borgere og Herning Kommune. Vi er også et 

inspirationshus der kommunikerer bæredygtighed til virksomheder, borgere og uddannelser. Et 

co-working space og levende showroom, hvor iværksættere og nye forretningsenheder kan 

arbejde, sparre med hinanden og få inspiration til bæredygtig vækst. Mere info: 

www.bæredygtigherning.dk 

 

 

Din rolle 

Med reference til Thea Lyng Thomsen, Direktør for Bæredygtig Herning, vil du indgå i et team 

på i alt 6 personer. Med udgangspunkt i Bæredygtig Hernings kommunikationsstrategi, vil din 

vigtigste rolle være at sikre formidling af de mange stærke historier der findes om bæredygtige 

tiltag og vækst i Herning. 

 

 

Opgaver  

● SoMe strategi som inkluderer LinkedIn, YouTube og Instagram  

● Content creation, der giver positivt ekko lokalt og nationalt 

● Skrive vedkommende og inspirerende nyhedsbreve  

● Video og billedredigering  

● Mødefacilitering og event planlægning 

● Koordinering og samarbejde med eksterne partnere 

● Du vil også få internt projektleder ansvar for et nyt projekt med fokus på bæredygtig 

turisme og madoplevelser i Herning 
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Kvalifikationer 

Du har en uddannelse indenfor kommunikation, oplevelsesøkonomi eller noget tilsvarende, og 

måske er du nyuddannet eller har et par års erfaring med SoMe & Content Creation. Vigtigt for 

os er, at du har masser af god energi, kreativitet og er skarp til at skrive fængende tekster og 

lave lækkert content. Måske har du allerede lidt erfaring med projektledelse, og du har også en 

struktureret tilgang til dit arbejde. Du er glad for at netværke, og du kan se dig selv stå for 

mødefacilitering og eventplanlægning med virksomheder og borgere i samarbejde med vores 

partnere. Det er et must at du brænder for bæredygtighed, da det er hele omdrejningspunktet i 

vores DNA og alle vores aktiviteter. 

 

 

Arbejdslokation 

Dit primære arbejdssted vil være Gl. Skolevej 1, 7400 Herning hvor også vores co-working 

location er etableret til gavn for Bæredygtig Hernings medlemmer. Vi sætter stor pris på 

fleksibilitet og frihed til at planlægge egen tid, herunder mulighed for hjemmearbejde, når det 

giver mening.  

 

 

Ansøgning 

Bæredygtig Herning søger kolleger som også er drevet af at skabe positive forandringer via 

bæredygtige projekter. Med andre ord er du passioneret og purpose-drevet. Derfor vil vi bede 

dig om at skrive en ansøgning hvor du beskriver hvorfor du personligt er drevet af 

bæredygtighed, og hvordan det påvirker dit liv. Sendes sammen med dit CV.  

 

Ansøg her: https://www.jobindex.dk/jobannonce/427774/communications-manager 

 

Ansøgningsfrist: 10. Januar 2022 

 

Start: Hurtigst muligt  

 

Spørgsmål til stillingen: Ekstern konsulent Kirsten Nielsen kirsten@relationshub.dk eller +45 

6131 2403 
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