Motiverende og faglig stærk kommunikatør søges
AABs nuværende teamleder for kommunikation skal på barselsorlov og vi søger derfor en vikar
med ansvar for det kommunikative område hos AAB Silkeborg.
Som vikar er du ansvarlig for styringen af AAB Silkeborgs kommunikationsenhed;
- Koordinering af det daglige arbejde i kommunikationsenheden
- Tilrettelægger og gennemfører markedsføringsopgaver
- Udvikling af AABs kommunikationsplatforme med afsæt i AABs kommunikationsstrategi.
- HR relateret arbejde såsom medarbejder intra, planlægning af medarbejderdage og
strategiske tiltag i forhold til udvikling af medarbejdernes kompetencer.
- Tilrettelægger og gennemfører den interne og eksterne kommunikation for AAB
- Webmaster for aab-silkeborg.dk og boligsilkeborg.dk
- direktionsassistent for AABs direktør.
Kvalifikationer
En uddannelsesmæssig baggrund med afgangseksamen i kommunikationsfag fra en
videregående uddannelse eller tilsvarende relevant teoretisk uddannelse vil blive foretrukket.
Du har et godt kendskab til UMBRACO CMS systemer, herunder systemer med brugerinteraktion.
Du har IT kundskaber på superbrugerniveau, specielt til Office programmerne. Kendskab til
demokratiske processer vil være en fordel.
Du er en åben og udadvendt person, der har let ved at skabe kontakt og få adgang til
informationer. Du er dygtig til at kommunikere skriftligt i et let forståeligt sprog og er en god
analytiker, der hurtigt danner dig overblik over et stof og kan udrede og kommunikere det
væsentlige. Samtidig er du god til at planlægge og organisere.
Du har et godt humør og er meget engageret.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning + cv samt evt. referencer indsendes til job@aab-silkeborg.dk mærket ”Vikar”.
Ansøgningsfristen er senest 23. april 2018.
Vi ønsker vikarjobbet besat d. 8. maj 2018, men venter gerne på den rette person. Vi forventer at
ansættelsesperioden bliver ca. 14. måneder.
Mere information
Nærmere oplysning om stillingens indhold ved teamleder for kommunikation Loa Benedikte
Theibel, tlf. 8722 7266, eller direktør Flemming Jensen, tlf. 8722 7260.
AAB Silkeborg er en boligorganisation, der administrerer 40 afdelinger med i alt 2.500 almene
boliger i form af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger i Silkeborg Kommune. AABs 45
medarbejdere arbejder sammen om at yde de knap 5000 beboere en god administrationsservice
ud fra et fælles værdigrundlag, der bygger på handlekraft, åbenhed, fællesskab og ansvarlighed.
AAB er en del af boligportalen BoligSilkeborg.dk, der administrerer den fælles venteliste på ca.
7000 boliger for de tre største almene boligorganisationer i Silkeborg.
AAB Silkeborg
Borgergade 103 - 8600 Silkeborg
www.aab-silkeborg.dk
www.BoligSilkeborg.dk

