
 
 

Lifestyle & Design Cluster søger innovativ kommunikationschef  
 
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst i primært de små og 
mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher. Vi har en bred dialogbaseret berøringsflade 
med erhvervslivet og genererer gennem vores mange forskellige projekter og aktiviteter ny viden, som formidles via 
begivenheder og her på websitet via cases og nyhedsopdatering. 
 
Vi søger en stærk kommunikationschef til at styrke vores kommunikation og sikre professionel formidling af vores 

aktiviteter.  
Er du en stærk kommunikatør? Er du god til at formidle budskaber til forskellige målgrupper? Er du en dygtig 

netværker? Hvis JA, så læs videre og tjek vores hjemmeside  
 
Jobbet 

Med direkte reference til vores direktør får du ansvaret for en bred vifte af kommunikationsopgaver, der skal løses i 
samarbejde med et stærkt team af dedikerede medarbejdere. Du vil være bagmanden/-kvinden for alle vores 
skrevne materialer – i både digitale og fysiske formater. Jobbet indebærer tæt kontakt og samarbejde med mode- og 

livsstilbranchen. Du får lederansvaret for studentermedarbejdere, som hjælper med at udføre diverse digitale- og 
SoMe-opgaver. Din primære arbejdsplads vil være på kontoret i Herning, men du skal forvente rejseaktivitet mellem 

vores to lokationer i Herning og København. 
 
Primære ansvarsområder og arbejdsopgaver 

• Sikring af effektiv og rettidig intern og ekstern kommunikation, der synliggør vores aktiviteter på relevante 
medier 

• Med til at fastsætte vores strategiske retning indenfor vores kommunikation og markedsføring. 

• Optimering og vedligeholdelse af digitale platforme – heriblandt hjemmeside, Facebook, Instagram og 
LinkedIn 

• Udarbejdelse af pressemeddelelser og tekster til brochurer og annoncer 

• Kommunikationsrådgivning til vores direktør og projektledere 

• Deltagelse i planlægningen af arrangementer og andre events 

• Interviews og udarbejdelse af cases i samarbejde med branchen og vidensinstitutioner 
 

Profil 

• Du har en stærk kommunikationsfaglighed 

• Du er måske uddannet cand.comm. eller journalist  

• Du har stor interesse for livsstilbranchen og måske erfaring fra branchen 

• Du er god til at omsætte akademiske budskaber til et mere kommercielt sprog 

• Du er effektiv og løsningsorienteret 

• Du er en person som har let ved at omgås forskellige persontyper 

• Vi tager det som en selvfølge, at du er selvkørende, har overblik, er struktureret, glad og engageret  
 

Vi tilbyder 
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et uformelt miljø samt gode udviklingsmuligheder både personligt og 
fagligt. Vi vil gerne have dig med på holdet, og sammen med de mange opgaver og en travl hverdag kan vi love dig, 

at der også er plads til humoren. 
 
Ansættelse 

Der er tale om en fuldtidsstilling på kontoret i Herning. Vi ønsker opstart hurtigst muligt, dog senest 1. februar 2020. 

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt via linket www.hrresursen.dk/kontakt senest 1. december 2019. 

Har du relevante spørgsmål, kan du kontakte Direktør Betina Simonsen på tlf. 2936 0090 eller HR-Konsulent Betina 

B. Mølholm tlf. 2121 0466 eller e-mail: molholm@hrresursen.dk 
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