
 
 

 

Kommunikationsmedarbejder 

Vil du være med til at sikre, at grundskolelever, kursister og virksomheder kan vælge uddannelse eller 

kursus ud fra et nuanceret og oplyst grundlag? Så er du måske vores nye kollega.  

 

Vi søger en kommunikationsmedarbejder, som har den faglige værktøjskasse i orden, og som forstår at 

arbejde bredt med forskellige kommunikations- og markedsføringsopgaver. 

 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med skolens anden kommunikationsmedarbejder med opgaver som 

for eksempel: 

- udvikling og implementering af kommunikations- og markedsføringsstrategier/planer i 

overensstemmelse med skolens mål og vision 

- rådgivning af skolens ledelse i spørgsmål relateret til kommunikation og markedsføring 

- sikre udvikling, flow og sammenhæng i initiativer og kampagner rettet mod skolens målgrupper  

- finde og formidle den gode historie på skolens forskellige platforme og til eksterne medier 

- tilrettelægge og udsende nyhedsbreve både eksternt og internt 

- udvikling og drift af skolens hjemmeside (www.rhs.dk) og sociale medier. 

Din profil 

Vi forventer, at du har: 

- en relevant videregående uddannelse inden for kommunikation og/eller markedsføring 

- erfaring med ovenstående opgaver fra en lignende stilling.  

Som person forventer vi, at du: 

- trives med at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer både internt og eksternt 

- kan navigere på alle niveauer i en organisation 

- kan styre projekter sikkert i mål inden for de aftalte rammer 

- arbejder struktureret med blik for de afgørende detaljer 

- trives med en høj grad af selvledelse.  

Om os 

På Roskilde Handelsskole møder du elever fra Handelsgymnasiet og de merkantile erhvervsuddannelser 

eud og eux samt kursister og virksomheder, som er på efteruddannelse. I alt cirka 2000 årselever, som alle 

har til huse på Bakkesvinget 67 i Roskilde.   

Fagligheden på uddannelserne understøttes af et attraktivt studiemiljø, som både rummer faciliteter som fx 

kantine, sportsbaner- og haller samt en lang række sociale og sportslige arrangementer på tværs af årgange 

og uddannelser.   

 

Vi tilbyder et fagligt udfordrende job blandt gode kollegaer på en fleksibel arbejdsplads.  

Tiltrædelse 

1. december 2018.   

 

http://www.rhs.dk/


 
 
 

Ansøgningsfrist 

23. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43 og 44.   

Ansøgning, cv og eksamensbevis samt evt. anden relevant dokumentation sendes til 

kommunikation@rhs.dk.   

Alle interesserede ansøgere med den rette profil opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion og 

etnisk tilhørsforhold. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og den pågældende organisation. 

Mere information 

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrationschef Heidi Garn på telefon 

8852 3200.  

Se mere om Roskilde Handelsskole på rhs.dk, facebook.com/RoskildeHandelsskole og på Instagram-profilen 

roskilde_handelsskole. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


