
Kom til Bruxelles og bliv en del af  en spændende hverdag med fuld fart på!

Anders Vistisen, medlem af  Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, søger en dygtig leder samt en 

medarbejder til kommunikations- og SoMe-teamet.

Med lidt mere end et år til næste parlamentsvalg bliver der travlt på Anders Vistisens kontor. Derfor er det 

afgørende, at kommunikationen om hans arbejde i Europa-Parlamentet når bredt ud til danskerne - særligt 

på de digitale platforme og sociale medier.

Derfor skal indsatsen især være stærk og gennemslagskraftig i arbejdet med lyd, billeder, videoer. Derfor er 

det afgørende, at du mestrer disciplinerne både teknisk og kommunikationsfagligt.

Kommunikationsteamet vil komme til at bestå af  2-3 kompetente og dedikerede medarbejdere med hver 

deres ansvarsområder, men som i fællesskab vil udgøre Anders Vistisens kommunikationsteam. 

Leder og medarbejder 

søges til Anders Vistisens 

kommunikationsteam 

i Europa-Parlamentet

Du kan søge to stillinger hos os:

Leder af  kommunikationsteamet
Vi søger en leder af  en kommunikations- og SoMe-afdeling, der er under opbygning. Det indebærer 

koordinering og ansvaret for at få Anders Vistisen ud over rampen på de sociale medier.

Vi forestiller os, at du har solid erfaring på områderne. Du skal have et godt blik for, hvad der virker 

kombineret med et eminent overblik samt selvfølgelig gode lederevner. Samtidig er det ekstremt vigtigt, at  

evner at være både nytænkende og kan sætte en dagsorden med gennemslagskraft.

Medarbejder
Til teamet søger vi en dygtig medarbejder, som vil referere til lederen af  kommunikationsteamet med 

mulighed for at få egne ansvarsområder i henhold til evner og kompetencer. Både du og resten af  dine 

kollegaer vil indgå i en meget spændende hverdag i EU.

Vi forventer, at du har god erfaring på ét eller gerne flere af  områderne – men vi vægter også en nysgerrig, 

og gerne lidt skæv, indfaldsvinkel på, hvordan kommunikation og sociale medier også kan bruges til effektiv 

branding.

For begge stillinger gælder:
Du skal være bosat i Bruxelles eller omegn, eller være villig til at flytte hertil hurtigst muligt. Hjælp til 

bosættelse samt indføring i systemerne tilbydes naturligvis af  nuværende ansatte.

Ansøgningsfristen er torsdag 15. december 2022, vi forventer ansættelse først i det nye år.

Løn efter kvalifikationer

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte Jesper Groth Søgaard

tlf. +45 26 19 05 21 eller pr. mail: jesper.sogaard@europarl.europa.eu.


