
D. 21. december 2020

Folkebevægelsen mod EU søger projektansvarlig kollega 
Hos Folkebevægelsen mod EU glæder vi os til at kunne byde velkommen til en ny kollega, der - som pro-
jektansvarlig - skal stå i spidsen for vores kommende projekter og kampagner i 2021, 2022 og 2023. Der 
er således tale om en treårig stilling. 

Dine primære opgaver vil være: 
• at stå i spidsen for vores EU-oplysningsprojekter 
• at planlægge, koordinere og gennemføre offentlige arrangementer og kampagner såvel som forskellige digitale 

arrangementer og kampagner med fokus på EU-oplysning 
• at have kontakt til, samarbejde med og inddrage vores frivillige/aktivister både på sekretariatet og i vores loka-

lafdelinger i hele landet 
• at kontakte og etablere samarbejde med forskellige foreninger/organisationer og politiske partier 
• at indgå i den daglige drift på sekretariatet 

Vi ser meget gerne at du: 
• har et godt kendskab til Folkebevægelsen mod EU og kan repræsentere vores politik udadtil 
• har erfaring med at planlægge, koordinere og gennemføre offentlige og digitale arrangementer 
• har erfaring med at arbejde med frivillige/aktivister (eventuelt har du selv været frivillig i en organisation) 
• har erfaring med kampagnearbejde 
• har et godt kendskab til EU-institutionerne og EU-politik generelt med flair for formidling og kan formidle vi-

den og oplysning om EU til forskellige målgrupper 
• har gode IT-kompetencer og gerne erfaring med værktøjer til hjemmesideredigering, design og afholdelse af 

webinar 

Stillingen er på 37 timer om ugen, og din primære arbejdsplads vil være på Folkebevægelsen mod EU’s Landsse-
kretariat på Lyngbyvej 42, 2100 København Ø. 
Du kan forvente sommetider at skulle arbejde weekend og aften samt rejser rundt i landet i forbindelse med pro-
jekter og arrangementer. 

Løn: 
De ansatte hos Folkebevægelsen mod EU er alle lønnet efter samme lønsats, og eventuelt overarbejde kompen-
seres med afspadsering. 

Stillingen ønskes besat senest d. 1. marts 2021. 

Ansøgningsfristen er d. 10. januar kl. 12.00 og eventuelle samtaler vil finde sted i uge 3 og 4. 

Din ansøgning + CV uploades på vores hjemmeside via linket her: 
folkebevaegelsen.dk/fakta-om-os/ledige-stillinger/  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Ditte Marie Gyldenberg på telefon 35363740 
(tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-15) eller via mail på dittem@folkebevaegelsen.dk. 

Vi har allerede kvalificerede ansøgere, men alle er velkomne til at søge stillingen. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Folkebevægelsen mod EU’s Landssekretariat
3536 3740 
fb@folkebevaegelsen.dk

Tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00 - 15.00 
Mandag og fredag: Efter aftale

Lyngbyvej 42 
2100 København Ø
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