
 

 

 
 

12 ugers deltidsbarselsvikariat til Livsliniens kommunikationsarbejde 
 
Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Vores kerneydelse er rådgivning til 
selvmordstruede, deres pårørende og efterladte samt fagpersonale. Organisationen har kontorer i 
Nyhavn i København, og består af 10 ansatte og 200 frivillige rådgivere.  
 
Vikariatet 
Livslinien søger en velkvalificeret korttidsbarselsvikar på 15 timer / uge til i 12 uger at varetage og ar-
bejde med kommunikationsopgaver på Livsliniens sekretariat. Vikariatet er med tiltrædelse midt i de-
cember 2018 til begyndelsen af marts 2019. 
 
Kvalifikationer 
Vi leder efter en selvkørende kommunikationsbevidst kollega med erfaring med kommunikation på soci-
ale medier. 
 
Dine arbejdsopgaver:  

 Sikre, overvåge og udbygge Livsliniens tilstedeværelse på de sociale medier i barselsperioden 

 Udarbejdelse af idékatalog til fremtidige indsatser på de sociale medier 

 Gennemskrivning af nuværende hjemmesidetekster til implementering af ny hjemmeside 

 Arbejde med rekrutteringskommunikation, herunder annoncering efter rådgivere 

 Muligt arbejde med fondsansøgninger  
 
Dig som kollega: 

 Fleksibel og god til at håndtere mange forskellige opgaver og afbrydelser 

 God til at kommunikere og skabe tillidsfulde relationer til andre 

 God til at tage et selvstændigt ansvar og gennemføre opgaver 

 Struktureret, kvalitetsbevidst og med gode skriftlige egenskaber 
 

Vi tilbyder 
Et spændende og udfordrende korttidsvikariat i et velfungerende flerfagligt miljø. Vi har et solidt fagligt 
fundament, hvor kvalitetssikring og høj faglighed er nøgleord, hvilket kommunikationen skal bære præg 
af. Vores virksomhedskultur præges af stort engagement, hvor vi Livsliniens frivillige rådgivere og Livsli-
niens brugere i fokus.  
 
Ansættelsesvilkår 
Arbejdstiden er 15 timer pr. uge med forventet start i uge 50. Vikariatet løber til uge 10. Opstarten og 
den sidste periode foregår sammen med Livsliniens kommunikationsansvarlige, for hvem der vikarieres. 
Løn- og øvrige ansættelsesvilkår efter statens overenskomster. 
 
Livslinien er en selvejende institution under tilsyn af Børne- og Socialministeriet. Livslinien ønsker at 
fremme ligestilling og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold 
til at søge stillingen.  
 
Ansøgning 
Lyder dette som et job for dig, så send din ansøgning til kommunikationsansvarlig Simon Witting på 
sw@livslinien.dk senest den 26. oktober 2018. Samtaler finder sted om formiddagen den 16. november 
2018. Spørgsmål til barselsvikariatet kan rettes til Simon Witting på telefon 3021 2619 hverdage mellem 
klokken 10.00 - 15.00. 
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