Vi søger en kommunikationsrådgiver
med erfaring inden for projektkommunikation
Novafos er et nyetableret vandselskab i ni nordsjællandske kommuner. Vi er dannet af
seks tidligere forsyninger og er nu i alt ca. 300 medarbejdere. Vi sørger for, at der er rent
vand i hanen hos vores forbrugere, og at spildevand og regnvand ledes væk og renses.
Vi søger en kommunikationsrådgiver, der kender sine målgrupper, tænker strategisk og
gerne har erfaring fra planlægnings- og anlægsprojekter bl.a. inden for klimatilpasning.
Du skal være med til at udvikle og ensrette praksis og strategier inden for projektkommunikation i vores nye organisation.
Derudover skal du være med til at udvikle Novafos’ nye hjemmeside.
Du kommer til at indgå i en kommunikationsgruppe bestående af tre medarbejdere.
Men du skal samarbejde bredt både internt og eksternt – med ingeniører, specialister,
planlæggere mm.
Dine arbejdsopgaver
• Udfolde projektkommunikationen i vores nye organisation.
• Udarbejde kommunikationsplaner og kommunikationsmaterialer.
• Planlægge og afvikle borgermøder, kampagner og events.
• Bidrage til en stærk profil på sociale medier.
• Drive projektet med at opbygge og implementere Novafos’ nye hjemmeside.
Kompetencer
• Du har en relevant videregående kommunikationsuddannelse.
• Du har mindst et par års erfaring – gerne med kommunikation på anlægsprojekter.
• Du kan arbejde bredt fra de indledende analyser og den overordnede kommunikationsplanlægning til at gennemføre kommunikationstiltag og borgerdialogprocesser.
• Du har teknisk forståelse og indblik i politiske processer.
• Du kan facilitere en workshop og et borgermøde – og følge resultaterne til dørs.
• Du kan arbejde i InDesign til husbehov.
Vi tilbyder
• Et udfordrende job med muligheder for faglig udvikling.
• Høj grad af frihed under ansvar med mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejdsliv.
• Fleksibel arbejdstid. Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokost.
• Et godt socialt miljø og en familievenlig arbejdsplads.
Du bliver en del af et team på 13 medarbejdere med mange varierede opgaver.
Løn efter gældende KL-overenskomst og kvalifikationer.
Ansøgninger modtages snarest muligt og behandles løbende. Send
din ansøgning til teamleder Gitte B. Storm på gbs@novafos.dk.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder
Gitte B. Storm på telefon 44 20 80 00 eller på gbs@novafos.dk
eller kommunikationsrådgiver Sanne Nørgaard på
snl@novafos.dk eller på telefon 44 20 80 00.
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