Studentermedhjælp: Er du vores nye producer af videoer og
podcasts?
Brænder du for at fortælle historier og lave podcasts og korte videoer? Vil du hjælpe
ramte af hjernerystelse tilbage til livet? Så er du måske den studentermedhjælper,
som vi har brug for!
Hjernerystelsesforeningen og Aftenskolen Pas På Hovedet arbejder målrettet og ansvarligt
for at hjælpe ramte af hjernerystelse og deres pårørende. Vi er i rivende udvikling og søger
dig, der kan producere empatisk, tilgængeligt og levende indhold til ramte af hjernerystelse.
Indholdet kan være ny viden om hjernerystelse, vejen til bedring, historier fra andre ramte,
relevant politik og meget andet. I efteråret 2020 vil vores fokusområder være reaktivering af
sanser i naturen, tilbagevenden på job og kommende nye nationale anbefalinger vedrørende
behandling af hjernerystelser i Danmark. Mulighederne er mange.
Vi tilbyder:
● En engageret arbejdsplads i vækst med et klart fokus og gode udviklingsmuligheder.
● Frihed til at organisere egne opgaver og fleksible rammer.
● Mulighed for at sætte fokus på et vigtigt samfundsproblem.
● Vores medlemmers taknemmelighed.
● Et inspirerende miljø af ansvarlige og engagerede frivillige, folkevalgte samt ansatte.
Dine arbejdsområder:
● Produktion af særligt podcasts, men også videoer om hjernerystelse.
● Input til vinkler til indhold med skiftende temaer - p.t. sansning i naturen.
● Inddragelse af frivillige, medlemmer, studerende, fagfolk, celebrities m.fl.
● Samarbejde med kommunikationsteam om vinkler, indhold og form.
Du kommer til at indgå i et team med vores sekretariatschef, vores social media manager og
vores kommunikationsmedarbejder. Din opgave bliver at bidrage med fængende lyd og
video til en bred vifte af digitale kommunikationsplatforme..
Det er en fordel, hvis du kan byde ind på følgende punkter:
● Du har erfaring med produktion af video og lydindslag.
● Du er produktiv og kan overholde deadlines.
● Du kan arbejde fleksibelt, selvstændigt og prioritere de vigtigste opgaver først.
● Du har forståelse for empatisk og værdibaseret kommunikation.
● Du er god til at inddrage andre og samarbejde internt såvel som eksternt.
Ansættelsen er normeret til en projektansættelse som studentermedhjælp 10 timer om ugen
i 6 måneder med mulighed for forlængelse. Lønnen fastsættes efter aftale. Weekend- og

aftenarbejde kan forekomme. Sekretariatet ligger på Vermlandsgade 51 i København.
Ansøgningsfristen er den 3. juli kl.12.
Medsend gerne eventuelle eksempler på produktioner, artikler, opgaver og lignende.
Ansøgninger og spørgsmål rettes til kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk. Spørgsmål
rettes til sekretariatschef Nicolai Aaen på nicolai@hjernerystelsesforeningen.dk eller 26 29
79 30. Vi forventer at afholde samtaler den 10. samt 11. august, og ansættelsen starter
hurtigst muligt herefter.
Hjernerystelsesforeningen vokser hastigt. Vi får stadig flere medlemmer og aktiviteter. Vi vil
gerne endnu længere, og derfor søger vi dig, der kan styrke vores indhold, og som kan
udvikle sig sammen med os. Læs mere om os på hjernerystelsesforeningen.dk og på vores
sociale medier.

