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Marketingmedarbejder til Børnehjælpsdagen (NGO)  

Digital markedsføring og online kommunikation. 

 

Brænder du for online marketing og kommunikation? Kan du skabe digitale kampagner med målbar 

effekt og konverteringer? Har du flair for at arbejde med webtekster og sociale medier?  

Så har vi jobbet til dig!  

 

Vores nuværende marketingmedarbejder har efter eget ønske overtaget en anden spændende og 

ansvarsfuld stilling internt i Børnehjælpsdagen.  

 

Vi søger derfor en ny marketingmedarbejder til en lønnet stilling, cirka 25-30 timer om ugen. Du 

skal være med til at brande både vores humanitære arbejde samt indtægtsgivende aktiviteter, 

herunder to årlige lotterier (Lillebror Lotteriet og Julelotteriet). 

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

 Planlægge og eksekvere digitale kampagner – både organiske og betalte  

 Lave en SoMe strategi og skabe indhold / brugerengagement på vores sociale medier 

 Sikre indhold, vedligeholdelse og optimering (SEO) af www.bhd.dk 

 Lave konverteringsoptimering og effektmåling / analyse 

 Ad hoc marketing- og kommunikationsopgaver 

 Min. et brandingprojekt, som du er ansvarlig for 

 

Dine kvalifikationer: 

 Du har en relevant uddannelse inden for digital markedsføring og kommunikation 

 Du er dygtig både skriftlig og mundtlig og kan formulere skarpe budskaber til web 

 Du har erfaring med sociale medier (herunder Facebooks annoncemanager), Adwords og 

Google Analytics 

 Du kan arbejde med CMS-systemet Wordpress og har styr på SEM og SEO 

 Du kan arbejde selvstændigt, men er også en teamplayer 

 Du er god til at planlægge, håndtere mange opgaver samtidig og overholde deadlines 

 

Vi tilbyder: 

 En dynamisk arbejdsplads, hvor der er kort fra tanke til handling 

 Et team af søde kollegaer med stort fagligt og menneskeligt engagement 

 Et meningsfuldt job, hvor du kan være med til at gøre en forskel for en udsat gruppe af 

børn og unge i det danske samfund 

http://www.bhd.dk/
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Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2021 eller hurtigst muligt derfter. Arbejdspladsen er 

beliggende på Amager (København S). 

 

Send din ansøgning på mail til post@bhd.dk – hurtigst muligt, og senest den 31. december 2020.  

 

Medsend meget gerne eksempler på opgaver eller tekst/marketingmateriale, du har lavet eller 

andre relevante resultater, som du har opnået. Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler 

for at få stillingen besat hurtigst muligt. 

 

Har du spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Sylvia Emilia 

Blazejowski på mail: sb@bhd.dk. Bemærk, at vi holder lukket hen over jul og nytår fra den 19. 

december 2020 til den 3. januar 2021, begge dage inklusive. 

 

Om Børnehjælpsdagen 

I Børnehjælpsdagen arbejder vi med at styrke de personlige og sociale kompetencer hos anbragte 

børn og udsatte unge i Danmark. Formålet er at gøre de unge mennesker mere robuste og give 

dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Vores indsats er baseret på projekter, 

camps og 1-dags-arrangementer, som vi afholder over hele landet. Vi arbejder evidensbaseret og 

tager udgangspunkt i positiv psykolog, herunder PERMA-modellen. 

Vi samarbejder med en lang række af danske kommuner, erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner, 

plejefamilier samt foreninger, idrætsklubber og skoler.  

Læs mere om Børnehjælpsdagen på www.bhd.dk 
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