
                     

 

Kommunikationschef til teknologi og entreprenørskab 
Er du en stærk strategisk kommunikatør, der har en skarp pen og kan positionere teknologi og 
entreprenørskab i medierne? Så er du måske den nye kommunikationschef, vi leder efter til en 
nyoprettet stilling i Fonden for Entreprenørskab. 

Fonden for Entreprenørskab søger en fagligt dygtig og erfaren kommunikationschef, som kan stå i spidsen 
for udviklingen og driften af kommunikations- og presseindsatsen for både Fonden for Entreprenørskab og 
sekretariatsbetjeningen af Teknologipagten. 

På tværs af medier og platforme skal du være styrmanden med det strategiske overblik, der sikrer 
synliggørelsen af Fonden for Entreprenørskabs arbejde med det fælles mål at styrke entreprenørskab i 
undervisningssektoren, højne kvaliteten og arbejde for, at flere unge i fremtiden bliver innovative 
medarbejdere eller iværksættere. Du har samtidigt ansvaret for at lede kommunikationsindsatsen i 
Fondens nye initiativ: Teknologipagten. Her skal du bl.a. udvikle og udføre en kommunikationsstrategi, 
skabe kontakt mellem aktører og formidle resultaterne og de gode historier fra de mange initiativer under 
Teknologipagten.  

Som kommunikationschef bliver du leder af den samlede kommunikationsenhed, som forventes at bestå af 
to kommunikationsmedarbejdere, en IT/grafiker-medarbejder og en relations-manager. Der kan desuden 
være praktikanter eller studentermedarbejdere tilknyttet teamet i perioder. Du vil indgå i ledelsesgruppen 
med reference til den adm. direktør.  

Kommunikationsenheden har blandt andet ansvar for: 

• Implementering og videreudvikling af kommunikationsstrategi for både Fonden for 
Entreprenørskab og Teknologipagten. 

• Det strategiske overblik over kommunikations- og presseindsatser, herunder SoMe. 
• Professionel pressehåndtering. 
• Sparring og samarbejde om Fonden for Entreprenørskabs og Teknologipagtens strategiske vigtige 

projekter, hvor intern og ekstern kommunikation spiller en væsentlig rolle. 
• Konkret kommunikations- og pressearbejde på alt fra events, videnspublikationer, SoMe, 

debatindlæg mv. 
• Opbygning af kommunikation og relationer til eksterne interessenter herunder nye og eksisterende 

partnere og sponsorer. 
• Ansvar for at øge den samlede opmærksomhed om Fonden for Entreprenørskabs og 

Teknologipagtens indsatser.    
• Daglig ledelse af medarbejdere. 

Stillingen kræver, at du har ledelseserfaring, et godt netværk, forståelse for at arbejde i spændingsfeltet 
mellem politik, erhvervsliv og uddannelser og dokumenteret erfaring med opsøgende pressearbejde. 

Vi lægger vægt på, at: 

• Du behersker pressearbejde og -håndtering, såvel det opsøgende pressearbejde som diverse 
henvendelser fra journalister, professionelt og med høj kvalitet. 



                     

• Du har erfaring fra en lignende stilling og har en relevant uddannelse, fx som journalist, cand. com. 
eller lignende. 

• Du er i stand til at motivere mennesker, har gode diplomatiske evner og kan løfte udbyttet af både 
presse- og kommunikationsarbejdet. 

• Du er initiativrig, selvstændig og har gennemslagskraft, men forstår også styrken i samarbejde og 
kompromis. 

• Du har gode kommunikative evner og kan skrive både fængende og fejlfrit til mange forskellige 
målgrupper. 

• Du trives i en hverdag med mange opgaver og deadlines og er konstruktiv og løsningsorienteret i 
din tilgang til opgaverne. 

Vi tilbyder: 

• Stor indflydelse på planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver. 
• Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer i en organisation med et spændende 

og dynamisk miljø blandt gode og engagerede kolleger. 
• En ung organisation med uformel omgangstone og højt til loftet. 
• Et job, hvor du sammen med kompetente kolleger kan gøre en forskel. 

 

Kontaktperson 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt adm. direktør Christian Vintergaard på christian@ffe-ye.dk eller 
tlf. 28 75 41 91. 

Ansøgningsfrist  
Den 20. juni 2018 kl. 12.00. Ansøgning, CV og evt. referencer sendes pr. e-mail til: ffehr@ffe-ye.dk. Husk at 
anføre ”Kommunikationschef” i emnefeltet. Samtaler forventes gennemført i starten af uge 26 i 2018. 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold 
Tiltrædelse pr. 1. august 2018 eller efter aftale. Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter 
kvalifikationer. 

Arbejdssted 
Vores hovedkontor ligger i centrum af Odense, Ejlskovsgade 3D – kun få minutters gang fra banegården – 
og derudover har vi kontor i København. De fleste kommunikationsmedarbejdere har primært deres 
daglige arbejde på kontoret i Odense, men rejseaktivitet til events og lignende må påregnes. 
 

Om Fonden for Entreprenørskab  
Fonden for Entreprenørskab er Danmarks nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af 
entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Vi er en privat, erhvervsdrivende fond, som 
arbejder for at styrke udbredelse og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning. Vi uddeler 
fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet og til 
støtte for student startups. Vi udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om 
implementering af entreprenørskab i undervisning, afvikler entreprenørskabsprogrammer og -konkurrencer 
og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning. Læs mere på www.ffe-ye.dk  

Om Teknologipagten 
Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den 
enkelte, så flere kan deltage i og være med til at udvikle samfundet. Der er især fokus på at fremme STEM-
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kompetencer, dvs. kompetencer indenfor teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, 
og målet er, at flere skal interessere og uddanne sig indenfor STEM, og at flere bruger STEM-kompetencer i 
deres job fremadrettet. Fonden for Entreprenørskab er udpeget som sekretariat for Teknologipagten og 
skal bl.a. stå for at indsamle erfaringer fra Teknologipagtens projekter, skabe overblik over igangværende 
projekter og gennemføre evalueringer fra projekterne i pagten samt kommunikation omkring pagten.  


