Mediekonsulent til Folkekirkens Kommunikations Gruppe (Projektansættelse)
Folkekirkens Kommunikations Gruppe (FKG) i Herning søger en dygtig journalist/mediekonsulent til at
udvikle og videreføre FKG´s velfungerende arbejde med kommunikation om folkekirken.
Brænder du for at formidle viden og budskaber om den evangelisk lutherske folkekirke til mennesker i alle
aldre uanset forkundskab, så er du måske vores nye mediekonsulent.
Stillingen er på 25 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. maj 2018 eller efter aftale.
Ansvarsområder
• I samarbejde med kollega skal du være den drivende kraft i arbejdet med at fremme FKG´s formål
• Du får ansvaret for den daglige ledelse af FKG med reference til bestyrelsen (sikre at FKG´s opgaver
fremmer formålet og lever op til budget)
Primære opgaver
• Udvikle FKG´s kommunikationsarbejde ift. den nye medieverden
• Varetage alle processer i de journalistiske kommunikationsopgaver: Opsøge, udvælge, vinkle historier
om folkekirken samt producere og færddigøre historien/udsendelsen til det medie, som til enhver tid
bedst fremmer FKG´s virke og formål (radio, TV, aviser, hjemmesider, videoklip, sociale medier mm.).
• Lede, motivere og rådgive frivillige både journalistisk og teknisk ift. brug af medier
• Formidle hvad der sker i folkekirken primært i Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
• Formidle TV-mæssigt hvad der sker i Viborg Stift
• Være tovholder på formidlingsprojekter
Vi forventer, at du
• Har en journalistisk uddannelse eller tilsvarende gerne med nogle års erfaring inden for kommunikation
• Har gode formidlingsevner både i tale, skrift og billeder/film/video, så at brugerne bemærker og forstår
budskabet
• Er udadvendt, opsøgende og i stand til at finde nyheder, arrangementer og gode historier
• Kan anvende forskellige medier (TV, Radio, sociale medier, video, hjemmeside, foto, aviser, blade med
mere) herunder to-vejs-kommunikation på sociale medier
• Er god til at opbygge netværk og relationer, kan skabe kontakt og er en troværdig
samtalepartner/interviewer
• Kan vejlede og bistå de lokale kirkers menighedsråd og medarbejdere i deres kommunikationsarbejde
• Kan være proaktiv i behandlingen af aktuelle væsentlige kirkelige emner

•

•
•
•

Har indsigt i folkekirkens liv i FKG´s virkeområde, som primært er Herning Nordre og Herning Søndre
Provsti. Vi ser det som en fordel, at du kender årets gang i kirken og evt. har kendskab til Danmarks
kirkehistorie
Er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider herunder aften- og weekendarbejde
Er nysgerrig, samarbejdsorienteret og har humoristisk sans
Har eget køretøj til rådighed

Vi tilbyder
Et alsidigt, selvstændigt og krævende job.
En tidsbegrænset projektansættelse med ophør udgang af 2019 med eventuel mulighed for forlængelse
afhængig af bevillinger.
Du bliver ansat af FKG´s bestyrelse, og du kommer til at arbejde tæt sammen med en kollega. Kontoret er
placeret i lokaler tilknyttet Hedeagerkirken på Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.
Ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 25 timer med fleksible arbejdstider.
Ansættelse sker efter aftale på individuelle vilkår. Ansættelsesvilkår og løn aftales med FKG´s bestyrelse ved
ansættelse. Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder
børneattest i forbindelse med ansættelse.
Nærmere oplysninger
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte formand for FKG´s bestyrelse Kurt Linnebjerg på
tlf. 2533 3092 eller næstformand provst Asger Grove Korsholm på tlf. 4036 4236.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til FKG´s bestyrelse ved næstformand provst Asger G. Korsholm på
mail: agko@km.dk
Ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 12.
Om FKG
FKG´s overordnede formål er at synliggøre og tydeliggøre det kristne budskab på den evangelisk lutherske
folkekirkes grundlag i elektroniske og trykte medier.
FKG´s arbejde ledes af en bestyrelse og har ansat to mediekonsulenter til at varetage
kommunikationsopgaverne.
FGK har eksisteret i sin nuværende form siden 1991 og har opbygget et stærkt netværk i det kirkelige
landskab i Herning Provstierne og Viborg Stift.
Se mere om FKG her: www.fkg.dk

