
MA’s godt 74.000 medlemmer fortjener 
det bedste – og det fordrer mod og initiativ 
i jagten på bedre løsninger … mere relevante 
og inspirerende nyhedsbreve, bedre udnyt-
telse af teknologi og data, mere forståelige 
breve, mere logisk hjemmeside, mere 
involverende og debatskabende SoMe-
initiativer, bedre vejvisning i dagpenge-
junglen, mere gennemslag i pressen – 
skarpere præsentation af, hvordan MA  
skaber værdi for sine medlemmer.

Journalisten …
• har ordet i sin magt; en sand skrive- 

kugle. Så du er nok klassisk journalist- 
uddannet eller noget tæt på. Mindst  
tre års erfaring.

• udvikler, driver og overvåger MA’s  
Facebook, Twitter, LinkedIn (og mere  
til, hvis du anbefaler det) – kender alle 
tricks og deler dem med kollegerne  
– og medlemmerne. Du sætter ambitiøse 
mål for vores sociale medier. Bruger  
Facebook Insights og Business Manager  
– og gerne Falcon. Og alt det vi ikke  
selv kender.

• ser content allevegne og leverer hurtigt  
og på tværs til nyhedsbreve, hjemme- 
side, brochurer og selvfølgelig SoMe.  
Og griber mobilen og optager en kort  
video, hvis det er relevant.

• er udpræget engageret i samfundsforhold. 
Vores vigtigste målgruppe er de ledige 
medlemmer – dem brænder vi for.  
Uden indignation duer helten ikke.

• har pressekontakten – for den megen 
content skal også vinkles til medierne.

Den digitale projektleder …
• har det samlede kanalansvar – lige nu 

handler det især om hjemmeside og  
nyhedsbrevssystem, men du vil meget 
mere, du vil omnichannel.

• er rutineret i Wordpress el.lign. og  
dreven i Google Analytics. Bred viden  
om relevant software og værktøjer –  
for dine digitale initiativer er drevet 

 af data og viden om brugeradfærd.
• er bannerfører i forhold til at udvikle 

kommunikation skræddersyet til med-
lemmernes behov og situation – ledige/
beskæftigede, geografi, uddannelse,  
interesser osv. For du tænder på loya- 
litetsarbejde. På kort sigt forventer vi,  
du tager lead på vores nyhedsbrevs- 
setup – du bestemmer, hvad der skal til.

• tænker i kampagner og automatiserede 
forløb - skal de ledige fx automatisk  
modtage bestemte nyheder og informa-
tioner det første halve år, de er ledige?  

• kommunikerer også selv hurtigt, let og 
ubesværet. For du bestyrer og bygger  
ikke bare det digitale hus – du bidrager 
også til indboet. Måske er du cand.it.? 
Mindst tre års erfaring.

Sådan er I
I er et par modige, digitale legebørn. I tænder 
på en arbejdsplads, hvor I får udpræget lov til 
at spille bold og skabe noget nyt. Så af natur 
er I udfarende, engagerede og eksekverende; 
noget må ske, også selv om I risikerer at fejle. 
Og I læser denne annonce og tænker straks 
på alt det oplagte, vi har glemt at nævne, 
fordi vi mangler jeres indsigt. 

Det får I
Kæmpe indflydelse – og ditto opbakning. 
Organisationen glæder sig til jer. I indgår i 
Kommunikation, som pt. tæller kommunika-
tionschefen og en kommunikationsrådgiver.

Ansættelsesforhold
MA tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår  
i henhold til overenskomst mellem MA og  
AC. Du får til huse på vores hovedkontor  
på Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg.

Ansøgning
Send din ansøgning til jobansoeg@ma-kasse.dk,  
og skriv ”journalist” eller ”digital projektleder”  
i emnefeltet, så vi har den senest fredag den 
18. august kl. 09.00. Inkluder gerne eksempler 
på dit arbejde og ideer. Vi forventer at afholde 
ansættelsessamtaler i uge 34.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen  
til at kontakte kommunikationschef Kristian 
Kostrup på 23 66 03 74 (kkos@ma-kasse.dk). 
Du kan læse mere om MA på ma-kasse.dk. 
Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighed-
erne i krydsfeltet mellem de to. Vores godt 74.000 medle-
mmer evner både at tænke dybt, tværfagligt og nyt; præcis 
de kompetencer der skal til for at flytte Danmark fremad i 
stedet for bare at effektivisere og strømline det bestående.

Tænk større

Journalist med 
SoMe i blodet +

Digital projektleder 
med personaliserede 
budskaber på hjernen 

MA søger to ildsjæle til sit 
kommunikationsteam:

Prøv det! Sådan lyder 
mottoet i MA Kommu-
nikation. Du får nemlig 
mange ideer – og lov til 
at afprøve dem i virkelig-
heden uden måneders 
betænkningstid. 


