
Alternativet København søger studentermedhjælper til kommunikation 

 
 

Kunne du tænke dig at have et spændende arbejde, hvor din dagligdag går med at formidle 

Alternativets førte politik samt politiske visioner for København, så har denne stilling måske 

interesse. 

 
Arbejdet vil i stort omfang bestå af selvstændigt arbejde, hvor du vil være med til at præge 

og forme Alternativets kommunikationsstrategi. 

 

Du vil komme til at samarbejde med vores 6 valgte borgerrepræsentanter, Alternativet 

Københavns bestyrelse og de kommunikationsansvarlige – Oliver, Cecilie, Tara og Karl-

Emil. Din primære opgave vil bestå i at få kommunikeret vores politik og visioner ud til både 

medlemmer og borgere i København via sociale medier og Alternativets interne portaler 

- Alleos og Dialog. Derudover vil du understøtte bestyrelsens arbejde i mindre 
organisatoriske opgaver. Disse kunne eksempelvis være at få udbredt viden om det politiske 
interne arbejde, hvordan medlemmerne kan interagere med hinanden og promovering af 

politiske events. 

 
Vi ser gerne at du har relevant erfaring eller uddannelse og har et godt kendskab til de 

forskellige sociale medier samt at du har interesse for politik og kender, eller vil lære 

Alternativets politiske værdier og debatdogmer1. 
 

Vi tilbyder et spændende, kreativt og lærerigt miljø, hvor du vil komme til at samarbejde 
med en masse dygtige, passionerede og rare mennesker. Lønnet til 12 timer/ugentligt i 

henhold til statens takster for studentermedhjælpere plus feriepenge og kvalifikationstillæg. 

 
Hvis jobbet har din interesse, så se at få sendt din ansøgning afsted! 
 
Praktisk omkring din ansøgning:  
Vi skal senest have modtaget din ansøgning d. 5. april. Samtalerne vil finde sted i perioden 
d. 12.-19. april. Ansættelsens start vil være pr. 1. Maj. Vi skeler ikke til etnicitet, religion, 
alder eller køn. Derfor anonymiserer vi din ansøgning.  

 
Evt. spørgsmål kan stilles til Karl-Emil på tlf. 2341 7402.  

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen Alternativet København 

                                                           
1 https://alternativet.dk/politik/vaerdier , https://alternativet.dk/politik/debatdogmer 

https://alternativet.dk/politik/vaerdier
https://alternativet.dk/politik/debatdogmer

