
 

 

JOB 2023 

Kommunikationskonsulent søges til 
barselsvikariat 

Tandlægeforeningen, København 

Vil du være med til at sætte tandsundheden på dagsorden? Og 

har du en skarp pen, der kan omsætte strategiske mål til enkle 

budskaber målrettet både medlemmer og politikere på tværs 

af kanaler? Så er du måske Tandlægeforeningens nye 

kommunikationskonsulent.  

Om jobbet  

Du bliver en vigtig bidragsyder til den strategiske 

kommunikation og kommer til at arbejde med en bred vifte af 

opgaver. En vigtig del af jobbet bliver at sætte dagsordenen i 

sundhedsdebatten og synliggøre Tandlægeforeningens 

synspunkter – både i egne og eksterne medier, og når vi 

kommunikerer til medlemmer, interessenter og offentligheden. 

Vi står overfor at skulle udarbejde en ny 

kommunikationsstrategi – en proces, som du vil tage aktiv del 

i.  

 

Dine opgaver bliver bl.a.  

• Proaktiv presseindsats på undersøgelser, politiske 

dagsordener osv. 

• Skrive taler, pressemeddelelser, debatindlæg og 

lave SoMe-opslag. 

• Kontakt til presse, interessenter og 

samarbejdspartnere. 

 

Vi tilbyder  

En spændende stilling i en organisation med vind i ryggen. 

Som kommunikationskonsulent i Tandlægeforeningen vil du 

være i tæt berøring med de politikområder, vi arbejder med.  

Du får gode kollegaer i en velfungerende afdeling med højt til 

loftet og en uformel og rar omgangstone. I afdelingen kommer 

du til at være en del af presse- og politisk 

interessevaretagelsesteamet, som udover dig består af en 

kommunikationschef, og en kommunikationskonsulent – 

selvfølgelig i tæt samarbejde med foreningens politiske chef.  

Om dig  

Du skal trives i en politisk og afvekslende hverdag, hvor 

tingene kan gå stærkt, og hvor mange bolde skal holdes i 

luften på én gang. Vi lægger stor vægt på, at du er en stærk 

skriftlig kommunikator, der arbejder struktureret, er 

ansvarsbevidst og har en god situationsfornemmelse. 

 

Derudover forventer vi, at du: 

• Er journalist eller kommunikationsfagligt uddannet. 

• Har erfaring med kommunikation, pressearbejde og 

politisk interessevaretagelse. 

• Du lytter, er hjælpsom og har fokus på det gode 

samarbejde. 



 

 

JOB 2023 

 

Hvis du har erfaring med at lave korte videoer eller flair for 

grafisk og visuel kommunikation, så klapper vi i hænderne. 

 

Om os: 

I Tandlægeforeningen arbejder vi målrettet og strategisk med 

fokus på vores kerneopgave, som er, at vi har tilfredse 

medlemmer. Vi har en anerkendende tilgang til vores 

arbejdsfællesskab, hvor ledelse og følgeskab går hånd i hånd. 

Vi har en stærk teamånd, hvor vi ser hinanden som 

kompetente bidragsydere til kerneopgaven. 

Vi har et arbejdsmiljø, hvor frihed under ansvar og fleksibilitet 

er centrale værdier. Vi tilbyder flotte omgivelser i vores kontor 

ved Amalienborg samt fleksibilitet og mulighed for 

hjemmearbejde efter aftale. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår  

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer. Stillingen er til 

besættelse den 1. april 2023 og ca. et år frem.  

Løn efter kvalifikationer. Herudover er der arbejdsgiverbetalt 

pension på 15 %, sundhedsforsikring og andre 

personalegoder, bl.a. massageordning, parkeringsordning og 

lækker økologisk frokostordning med fokus på sundhed og 

bæredygtighed. 

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte 

kommunikationschef Gitte Almer Nielsen på gan@tdl.dk  

eller tlf. 61 33 86 46.  

 

Ansøgning  

Send din ansøgning og CV til hr@tdl.dk, og skriv 

”kommunikationskonsulent” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er 

den onsdag den 15. februar kl. 12. Samtaler gennemføres i 

uge 8, og vi forventer, at du kan starte den 1. april.  

 

Om Tandlægeforeningen  

Tandlægeforeningen er en interesse- og sundhedsorganisation, 

der organiserer alle kategorier af tandlæger i Danmark. 

Foreningens hovedformål er at varetage tandlægernes faglige 

interesser og arbejde for en bedre tandsundhed. Foreningen 

omfatter godt 6.000 medlemmer.  
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