Kommunikationsmedarbejder med
stærke journalistiske kompetencer søges
Levende Musik i Skolen (LMS) er et nationalt kompetencecenter og
selvejende institution under Statens Kunstfond og Kulturministeriet.
Vores hovedopgave er at formilde fantastisk musik til børn og unge,
og med 2500 professionelle koncerter om året er vi Danmarks største
koncertarrangør.
Vores vision er at nå ud til alle landets grundskoleelever med mindst én
årlig koncert i musikgenrer, eleverne typisk ikke selv opsøger. Det kan
f.eks. være jazz, klassisk, folkemusik og stomp.
Pt. når vi og vores godt 100 professionelle musikgrupper ud til over
250.000 børn, og vi vader simpelthen i gode historier, skønne koncerter
og spændende projekter, men vi har så meget at se til, at vi ikke når at
dele dem.
Derfor søger vi nu en ekstra kommunikationsmedarbejder, der især skal
arbejde med vores eksterne kommunikation både på web, nyhedsbreve,
årsskrift, pressemeddelelser og selvfølgelig sociale medier.
Du skal have blik for den gode historie, og du skal kunne fortælle den
stærkt og fejlfrit både på skrift, i billeder og video. Du skal selvfølgelig
også have styr på både at lave og følge en kommunikationsstrategi og
kunne skrive salgsbreve, informationsmateriale, hjemmesidetekster og
hvad der nu ellers dukker op af ”vil du lige hjælpe med”-opgaver på dit
skrivebord.
Og så skal du ku’ smile, løbe stærkt og tage dig af opgaver, som måske
ikke er dine, men som skal løses alligevel. For sådan er det også hos LMS.
Vi er et lille kontor, hvor vi løfter i flok og ikke skæver til jobtitler, når noget
brænder på. Netop den lille administration gør også, at man ikke kan
sidde og putte sig, men skal være klar til og glad for at være en aktiv og
synlig del af holdet.
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LMS har en flad ledelsesstruktur, hvor du vil få ansvar for dine egne
opgaver, men du vil samtidig skulle arbejde tæt sammen med vores
nuværende kommunikationsmedarbejder, så du skal trives med at
være i et team og kunne give og modtage konstruktiv feedback.
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LMS er midt i en periode med vokseværk og store forandringer både
i arbejdsopgaver, medarbejderstab og ledelse, så udover vores
mantra, “kvalitet i alle led”, er fleksibilitet og imødekommenhed
absolutte nøgleord.
Du skal:
• Skrive godt og levende med blik for den gode historie, fod på
vinkling, interview og forskellige artikelgenrer/produkter.
• Være skarp på korrekturlæsning og generelt være grundig og
have øje for detaljer både i tekst og grafik.
• Have indgående kendskab til sociale medier og kunne bruge
dem strategisk og effektivt.
• Byde ind med viden om og input til kommunikationsstrategisk
arbejde.
• Filme med både videokamera og mobil og redigere både store
PR-produktioner og hurtige små nyheder.
• Være samarbejdsvillig, imødekommende og fleksibel.
Interesse i musik og kendskab til (børne)kultur er en fordel, men er
ikke et krav.
Du skal være habil og lærenem IT-bruger med tastaturgenvejene
siddende i fingrene og indgående kendskab til:
• Google Docs / Office-pakken (herunder særligt excel, word og
powerpoint)
• Facebook, Instagram, YouTube mv.
• CMS-system / hjemmesideredigering. Vi bruger primært
Ajourcms og Umbraco, men det er ikke vigtigt med kendskab til
det specifikke system.
• Finalcut eller andet professionelt videoredigeringsprogram.
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Derudover er det en fordel, hvis du kender og kan bruge:
• Adobe-pakken herunder særligt Photoshop og InDesign.
• Trello eller lign. projektstyringsredskab.
• Mailchimp eller lign. nyhedsbrevsmodul.
Hvad tilbyder LMS?:
• En dynamisk organisation, som hurtigt tilpasser sig udviklingen i
samfundet – hele tiden med kerneydelsen for øje.
• En fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for at indflydelse på
egen arbejdsdag.
• Mulighed for stort ansvar.
• Udviklingsmuligheder.
• En høj grad af teamwork.
Stillingen er en fastansættelse på 37 timer med opstart 1/9-2021.
Løn ifølge statens overenskomst.
Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante
kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.
Eventuelle spørgsmål kan skrives til presse@lms.dk – opkald
frabedes.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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