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Kommunikationsmedarbejder til Kulturprinsen 
 

Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som arbejder både lokalt i Viborg, regionalt, 
nationalt og med globalt udsyn. Vi arbejder med afsæt i FN’s Børnekonvention og vores projekter forholder 
sig til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Gennem kunst- og kulturaktiviteter styrker vi fantasi, 
mod, livsduelighed og handlelyst, og vi udvikler og forankrer modeller og metoder, der styrker bæredygtig 
dannelse og kulturel identitet hos børn og unge.  
 

Brænder du for alle lag i formidling og kommunikation?  
Kulturprinsen tilbyder et job i kontakt med mange forskelligartede samarbejdspartnere. Kulturprinsen er en 
mindre selvejende institution, der arbejder tæt sammen med kunstnere, professionelle kulturformidlere, 
kulturinstitutioner, forskning- og uddannelsesmiljøer, lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud – og vi har 
brug for enkle, holdbare kommunikationsstrategier og et stærkt visuelt udtryk, som signalerer vores 
værdier og ståsted. Kulturprinsen søger en selvstændigt arbejdende person, der på en energifyldt og 
kreativ måde kan formidle vores budskaber. På Kulturprinsen vil du blive mødt af engagerede kolleger, en 
hverdag hvor ikke to dage er ens, et sted med højt til loftet, fleksibilitet, plads til den enkelte og god trivsel. 
 

Mon du er blæksprutten, vi mangler? 
Kan du både skabe smuk grafik, webdesigne, layoute, filme, forfatte tekster samt udtænke og 
implementere konkrete kommunikationsstrategier til alle slags samarbejdspartnere, platforme og medier?  
Vi ønsker os en stærk dialog- og sparringsmedarbejder med netværk indenfor kommunikation, der aktivt og 
opsøgende kan få Kulturprinsens arbejde synliggjort på de relevante platforme, SOME, i forskellige miljøer 
og på mange niveauer. 
 

Arbejdsopgaver: 

• Opbygge, redigere og ugentligt vedligeholde 3-4 hjemmesider i Wordpress 

• Skabe og implementere stærk overordnet visuel profil til Kulturprinsen 

• Udvikle og implementere de overordnede kommunikations- og projektstrategier 

• Udvikle grafik, layout og tryksager til projekterne 

• Fotografere samt optage og redigere video samt live streaming 

• Tilrettelægge og gennemføre webinarer og online kurser 

• Professionel, interagerende kommunikation via sociale medier 

• Udgive månedlige nyhedsbreve og statusopdateringer med kant og udfra selvstændig research 

• PR, kommunikation og formidling i et levende og visuelt sprog til forskelligartede målgrupper 
 

Kulturprinsen forventer: 

• at du har erfaring og kan arbejde selvstændigt med alle lag indenfor layout, PR og kommunikation  

• at du har en relevant kommunikationsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og erfaringer  

• at du kan indgå i et dynamisk arbejdsflow - du kan veksle mellem langtidsplaner og ad hoc opgaver 

• at du har gode visuelle formidlingsevner og kan kommunikere med meget forskellige målgrupper 

• at du er samarbejdsorienteret og en holdspiller, der griber de bolde, som kommer flyvende 

• at du har gode engelskkundskaber 
 

Løn og ansættelse:  
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid: 32-37 timer. Tiltrædelse: senest 1.1.19 
Løn følger gældende offentlig overenskomst. 
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Din ansøgning:  
Ansøgning mærket ’Kommunikationsmedarbejder’ og CV sendes til uvg@kulturprinsen.dk  
Ansøgningsfrist: mandag d. 12. november 2018 kl. 12.00  
Ansættelsessamtaler mandag d. 19. november 2018 (evt. 2. samtale d. 26.11) 
For yderligere oplysninger se www.kulturprinsen.dk eller kontakt:  
Ulla Voss Gjesing, Centerchef, Kulturprinsen  
Telefon: + 45 21 29 19 01  
 

http://www.kulturprinsen.dk/

