JOBOPSLAG – STUDENTERMEDHJÆLPER

Kampagnekoordinator søges til Socialdemokratiets spidskandidatkampagne i Aalborg
Elsker du at have mennesker omkring dig, og kan du tale med enhver? Og har du lyst til at hjælpe borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen, med at organisere hans valgkamp og vinde valget? Så er det
netop dig, vi skal have med på holdet!
OM STILLINGEN
Socialdemokratiet i Aalborg søger kampagnekoordinatorer til spidskandidatkampagnen for borgmester
Thomas Kastrup-Larsen i forbindelse med kommunalvalget d. 16. november 2021.
Du vil indgå i det samlede kampagneteam bestående af medarbejdere, praktikanter og frivillige. Du får
mulighed for i høj grad selv at påvirke dine arbejdsopgaver, men du skal samtidig være indstillet på at
indgå i et team, der arbejder sammen på tværs af faste opgaver, og et arbejdsmiljø, der i perioder er
præget af højt tempo og korte deadlines.
Eksempler på opgaver:
•

Udvikling af koncepter for at engagere medlemmer og frivillige i spidskandidatens valgkamp

•

Udvikling og afholdelse af events og valgkampsaktiviteter

•

Opbygning af kampagnekontor og et stærkt fællesskab i kampagneteamet

Du får arbejdssted på vores kampagnekontor på Godsbanen centralt i Aalborg.
Ansættelsen er tidsbegrænset fra d. 1. juni (eller tidligere) og løber frem til 31. december 2021. Det
ugentlige timetal udgør 10 timer, der efter aftale kan fordeles fleksibelt.
OM DIG
Det falder dig naturligt at skabe følgeskab til dine opgaver. Du har et højt personligt drive, har et godt
overblik og trives godt med at have mange bolde i luften.
Du er ikke nødvendigvis socialdemokrat, men du deler og har indsigt i Socialdemokratiets grundholdninger og værdier.
Du er ikke bleg for at tage initiativ og at strukturere meget af din arbejdstid selv. Slutteligt er du loyal, da
fortrolighed er en forudsætning for varetagelse af stillingen. Du er på bachelor- eller kandidatdelen af din
uddannelse f.eks. indenfor en samfundsfaglig uddannelse.
SÅDAN SØGER DU
Du kan stille spørgsmål om stillingen til kampagneleder Rasmus Ingstrup, Rasmus@kastrup-larsen.dk eller
på mobil 29 49 42 58.
Hvis du er interesseret i at tage aktiv del i kommunalvalget for Thomas Kastrup-Larsen, skal du sende
ansøgning, CV og evt. anden relevant information til kampagnekontor@kastrup-larsen.dk. Ansøgningerne
bliver behandlet løbende – send derfor din ansøgning hurtigst muligt – senest den 15. april 2021 kl. 12.

