
 

KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DER VIL STYRKE 
UNGES TALERØR 
 
Brænder du for at sende et budskab af sted på de sociale medier, formulere de skarpe politiske 
budskaber, når de er højaktuelle, og formidle til en bred gruppe af interessenter, politikere, 
fagpersoner, unge mv? Vil du arbejde strategisk med kommunikation, der kan sætte en vigtig 
sag på dagsorden og skabe synlighed? Så er det måske dig, vi søger. 
 
SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) har som vision, at alle unge med handicap 
skal kunne leve det ungdomsliv, de ønsker. SUMH er en paraplyorganisation for 17 
medlemsorganisationer og repræsenterer alle unge med handicap – det kan være fysiske, 
psykiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser, diagnoser, kroniske sygdomme og handicap.  
 
SUMH er inde i en spændende udvikling med øget fokus på at engagere flere unge med 
handicap i vores organisation og styrke unge med handicaps stemme i den offentlige debat. Vi 
er på udkig efter en kommunikationskonsulent, som vil og kan gøre SUMH endnu mere kendt, 
synlig og skarp, med afsæt i vores nye visuelle identitet, hjemmeside og SoMe kanaler, og gøre 
os til en aktør, som politikere og medier rækker ud efter, og de unge kender.  
 
SUMH arbejder for at blive en endnu stærkere stemme på unge- og handicapområdet. Din 
opgave bliver derfor at hjælpe os med at blive det stærkeste talerør for og af unge med 
handicap. 
 
 
Vi søger dig, der har: 

 En relevant uddannelse  
 Kompetencer og en faglig værktøjskasse inden for kommunikation på sociale medier – 

herunder også kampagner, evt. film og podcast – og i skrevne medier - som f.eks. 
kronikker og debatindlæg - og pressearbejde 

 Erfaring med politisk og strategisk kommunikation og interessevaretagelse 
 Erfaring med hjemmesider, kan arbejde i CMS (vi bruger Wordpress) og gerne med SEO-

optimering 
 Erfaring med at udarbejde nyhedsbreve og engagere læserne i at tage handling 
 Mod på og gerne erfaring med at udvikle og gennemføre kommunikationsstrategier – 

både for en samlet organisation, for projekter og for konkrete politiske dagsordner 
 Erfaring med grafisk design  

Kendskab til handicapområdet er IKKE et krav – det får du, og du får også en sekretariatsleder, 
politisk konsulent og mange projektledere, som du kan spille bold med, så vi sammen kan få 
vores historier og dagsordner ud at leve.    
 
Vi søger en personlig profil, der: 

 Har et selvstændigt drive og høj motivation 
 Kan engagere kollegaer og frivillige til at tænke i kommunikation 
 Har en struktureret og samtidig kreativ arbejdsstil 
 Kan trives med både at levere på dagsaktuelle budskaber, her og nu, og samtidig 

arbejde mere langsigtet og strategisk med kommunikation 



 
 Kan bevæge sig på alle niveauer – både: 

o strategisk og innovativt  
o i praksis og koordinerende  
o relationelt og inddragende 

 Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i dialog og sparring med sekretariatsleder, 
kollegaer og frivillige 

Du får en arbejdsplads, hvor der er: 
 Mulighed for at gøre en forskel sammen med dedikerede unge, der ønsker at skabe en 

forskel for dem selv og for andre 
 Tværfagligt miljø med dedikerede kollegaer at spille bold op af og få sparring fra  
 Stor frihed og ansvar i forhold til opgaveløsning 
 Højt til loftet, og kort til beslutning 
 Fleksibel arbejdstid, hvor der skabes balance mellem arbejde og fritid 

Vi er en mindre NGO uden store budgetter, men med højt til loftet, og en vigtig sag.  
 
Timetal: 30 timer ugentligt. Ansættelsen er i første omgang til december 2023 med gode 
muligheder for forlængelse. Start senest 1. august.  
 
Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 
Taastrup – lige ved siden af Høje-Taastrup station. Der vil forekomme rejseaktivitet, da vi er en 
landsdækkende organisation, og der vil være mulighed for at planlægge hjemmearbejdsdage.  
 
Ansøg 
Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument), og send det til job@sumh.dk, skriv i 
emnefeltet ”Kommunikationskonsulent”. Vi forholder os løbende til de indkomne ansøgninger, 
da vi gerne vil ansætte snarest muligt. Hvis du har referencer, vi må kontakte i 
udvælgelsesprocessen, må du meget gerne medsende dem.  
Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder, Ditte Rejnholdt Rudolfsen, på 2171 6170 
eller ditte@sumh.dk. 
 
Om SUMH 
Sammenslutningen af Unge Med Handicap repræsenterer unge med handicap bredt. Læs 
mere om SUMH på www.sumh.dk 
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