Mediekonsulent i Dansk Golf Union
Vi søger en bredtfavnende og udadvendt kollega med en god sans for humor. Du skal være dedikeret
golfspiller og dele vores passion for sporten. Vi søger en person med stor idérigdom, som ønsker at indgå i et
kreativt miljø.
Dine opgaver vil være mangeartede og fælles for dem alle er, at de forudsætter, at du har let ved at
kommunikere skriftligt og mundtligt, og at du besidder en dyb viden om golfsporten.
Du skal have erfaring med at producere videoindslag (både at optage og redigere). Du skal have erfaring med
at bruge de sociale medier til at formidle og engagere brugere.
Du skal have lyst og faglig kunnen til at skrive flydende og fejlfrit og producere indhold til golfspillerne på
vores medier, primært Golf.dk og Danskgolfunion.dk.
Det er afgørende, at du er fleksibel i forhold til at indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af
arbejdsområder.
Du skal være vores vidensperson i forhold til sociale medier og videoproduktion samt have lyst til at se dig
selv i rollen, som underviser overfor golfklubbernes nøglepersoner. Vi forventer også, at du har en del CMSerfaring og har mod på at blive superbruger (vi bruger Drupal 7.0).
Du skal påregne en vis rejseaktivitet og være indstillet på i perioder at skulle arbejde på skæve tidspunkter. Du
har kørekort og egen bil.
En fordel, hvis du har kørekort til drone og ellers et ønske om at blive dronepilot.

Hvad kan vi tilbyde?
Du kommer til at indgå i et stærkt team på tre personer, som har ansvaret for at producere indhold til
golfspillerne og udarbejde kampagner til golfklubberne, der understøtter vores forskellige aktiviteter.
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Vi vægter et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor du selv påtager en udfarende rolle i forhold til at
tilegne dig viden og indsigt i vores forskellige opgaver.
Vi bruger Adobes pakke til videoproduktion, Drupal som CMS system, Apsis som nyhedsbrevsgenerator og JW
Player til vores videoklip.
Ansøgningen sendes til Jesper Skotte, som også vil svare på evt. spørgsmål på tlf. 3050 2685 eller mail
jsk@dgu.org
Vi afvikler samtaler løbende og forventer, at du kan starte senest den 1. marts 2019.

OM DANSK GOLF UNION
DGU er interesseorganisation og sparringspartner for landets 190 golfklubber. DGU’s politiske linje fastlægges af DGU’s
bestyrelse, mens den daglige udvikling og drift varetages af et sekretariat, der pt. beskæftiger 26 medarbejdere. Vi har en
velfungerende arbejdsplads, hvor alle er afhængige af hinandens indsats og fleksibilitet, og hvor vi respekterer og
værdsætter hinandens kompetencer og forskelligheder.
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