MEDARBEJDER TIL

KOMMUNIKATION
Hvis du synes at Ærø er for fed, og er du vild med kommunikation, så har vi måske jobbet til
dig.
Du er muligvis født med en smartphone i hånden og kommunikerer via Facebook, Instagram,
Snapchat e.lign., trods onkel Harry synes, det er upassende. Du er måske også den, der lige
laver en video til Youtube, fordi din bror er god på et skateboard, og aftensmaden alligevel
ikke er klar. Kan du genkende lidt af det, så er du måske den vi søger.
Du skal selvfølgelig også kunne skrive, så andre har lyst til at læse dine tekster. Du skal have
et skarpt øje for den gode historie, den skæve vinkel og for ”det forhåndenværende søms
princip”. Hvis du også kan lave struktur, design og indhold til hjemmesider, gennemføre
projekter og fyre et nyhedsbrev af, så begynder det at være tæt på perfekt.
Vi er alle startet et sted, så det er ikke et krav, at du kan køre med klatten fra dag ét.
Men du skal have evnerne, nysgerrigheden og lysten til at lære.
Nå ja, og så går vi ud fra, at du bor på Ærø eller har lyst til at flytte hertil.
Vi kan tilbyde dig et job, hvor to dage sjældent er ens, hvor læringskurven er stejl, og hvor du
kan sætte et tydeligt aftryk og gøre en forskel. Vi forestiller os, at du ansættes i en fuldtidsstilling, men stillingen kan eventuelt også deles op i fx to på deltid.
Send din ansøgning og CV, så vi har det senest ved udgangen af torsdag den 28. februar
2019. Ansøgningen sendes til post@arre.dk . Skriv ”kommunikationsmedarbejder” i mailens
emnefelt.
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken,
mail: chris@arre.dk, tlf.: 4127 7294.
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Ærø Turist-og Erhvervsforening (T&E) arbejder for hele Ærø og har over 300 medlemmer.
Vi er en forening etableret for at fremme turisme- og erhvervsudviklingen på Ærø.
Hvert år indgår Ærø T&E en resultatkontrakt med Ærø Kommune, der beskriver vores aktiviteter
og økonomiske rammer.

