
 
 
 

JOB 
KOMMUNIKATIONS-HAJ 
 
KAN DU VIA DIT KOMMUNIKATIONS-ARBEJDE FÅ SKABT I HUNDREDVIS AF ALSANG 
2020 ARRANGEMENTER OVER HELE DANMARK?  
 
ALSANG 2020 søger en kommunikations-haj, som snarest muligt kan tiltræde i en 
tidsbegrænset projektansættelse. Stillingen er 30 t/u i perioden snarest muligt til ultimo maj 
2020.  
 
SÆRLIGE OPGAVER (Dette skal du lykkes med):  
 
Sammen med ledelsen af ALSANG 2020 skal du udvikle en konkret kommunikationsplan: 
Hvem skal der skrives og ringes til om hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan. 
 
Du kommer til at lave og udsende en stor mængde tekster/nyheder, og anden udadgående 
kommunikation for at få flere (og nye) til af lave deres egne alsang-arrangementer/projekter i 
relation til ALSANG 2020 og/eller til at bruge de projekter og tilbud, som vi på ALSANG 2020 
har udviklet. Derfor er der en stor opgave med at kontakte foreninger, organisationer og 
medier for at få dem til at sprede vores budskaber.  

Stillingen kan tænkes vejledende som 70 % kommunikation + 10 % markedsføring + 10 % 
pressearbejde + 10 % koordinering af delprojekter og heri involverede personers medvirken.  
 
DU SKAL OGSÅ VARETAGE OPGAVER MED: 

• Facebook (og evt. instagram). Ansvarlig for en plan og udvikling af indhold.  

• Website alsang.dk (CMS = wordpress). Løbende opdateringer o.l. 

• Nyhedsmails (mailchimp). Design og tekst/indhold.  

http://alsang.dk


• Direkte dialog samt samlet kommunikation med ALSANG Netværket, som er ca. 70 
landsdækkende paraplyorganisationer der bakker op om og er samarbejdspartnere 
omkring projektet.  

• Udvalgte medier kontaktes for at plante historier og sætte interviews op. 

• Udvikling af kampagnematerialer (annoncer m.m.). Vi har ekstern grafiker, men du skal 
også kunne lave simple grafiske opgaver/justeringer. 

• Kontakt til enkeltstående arrangører af fællessang/alsang og få dem til at tilmelde deres 
arrangementer i vores kalender på alsang.dk, bruge vores tilbud om projekter, 
markedsføring o.a. oplysende arbejde. 

 
 
DETTE FORVENTER VI AF DIG / DINE SÆRLIGE KOMPETENCER  

• Du er en selvstændigt tænkende og selvkørende eksekvator.  

• Du er en ekstrovert sælger-type, som bare griber knoglen og mailprogrammet og får 
motiveret medier og mennesker af enhver art til at skrive om ALSANG 2020.  

• Du får anvist målet/formålene, supplerer med egne gode ideer og 
kommunikationsstrategiske overvejelser. Og så finder du selv retningen og løsningen på at 
nå målene. 

• Du er en stærk strategisk kommunikator: Du er skarp til at målrette din kommunikation i form 
og indhold til mange forskellige specifikke målgrupper via deres forskellige medietyper 
(deres medlemsblade, nyhedsmails, facebookgrupper o.a). 

• Du har basale IT-kundskaber (herunder erfaring med lettere grafiske opgaver) ift. at 
designe nyhedsmail (mailchimp), lægge webnyheder på alsang.dk (wordpress) og lave 
opslag på facebook o.l.  

ARBEJDSSTED  
Arbejdet foregår på Spil Dansk kontoret, Lydens Hus, Gl. Kongevej 11, 1610 København V.  

PERIODE & LØN  
Vores ønske er, at du starter så snart som muligt, gerne fra mandag den 16. september eller 
senest fra den 1. oktober.  
 
Hvis det først er muligt for dig at starte fra 1. november, er det ikke aktuelt for dig at søge 
stillingen.  
 

http://alsang.dk
http://alsang.dk


Jobbet er på 30 timer/ugen i 8,5 måneder  (medio sept. 2019 til ultimo maj 2020). De 30 timer 
er et gennemsnitligt ugentligt timetal. Der vil være uger, hvor der er flere timer, og der vil være 
uger hvor der er færre timer.  

Månedslønnen er 22.100 kr. plus feriepenge efter ferielovens regler.  

SÅDAN ANSØGER DU  
Send max to siders ansøgning (inkl. relevant info fra dit CV) til Ricco Victor på 
ricco@spildansk.dk hurtigst muligt.  
 
I ansøgningen fortæller du om hvilke tidligere jobs og særlige kommunikations-succeser, du 
har været med til at skabe, herunder konkretiseret hvor du er lykkedes med opgaver, der 
relaterer sig til de  konkrete opgaver og forventninger, som vi har skitseret i dette opslag. 
Nævn også din primære uddannelse som er relevant i dette job. 

Du må også meget gerne skrive kort om, hvis du har en ekstra kompetence, netværk/
kontakter eller andet, som er en særlig god grund til, at du kan være den rette i jobbet.  
 
Der er ingen ansøgningsfrist.  
Vi holder løbende samtaler så snart der er oplagte ansøgere, så send din ansøgning hurtigst 
muligt.   
 
Ring ikke med opklarende spørgsmål inden du sender din ansøgning. Hvis du har 
spørgsmål, så skal du sende dem på mail til ricco@spildansk.dk.  

 
ANLEDNING OG BAGGRUND  
Læs meget mere om ALSANG 2020 på alsang.dk  

Fællessangen boomer i disse år og fænomenet vokser over hele landet:  
75-året for Danmarks befrielse markeres nu i et historisk stort fællessang-initiativ. ALSANG 
2020 samler befolkningen over hele landet i et moderne alsang-stævne som en hyldest til 
friheden, fremtiden og fællessang.  
 
Samtidig udbredes kendskabet til besættelsen og befrielsen i den brede befolkning.  
Vi vil forløse fællessangens potentiale som fundament for medborgerskab, 
demokratiopfattelse og frihedsforståelse blandt både gamle og unge på tværs af alle skel i 
det danske samfund.  

mailto:ricco@spildansk.dk
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HVEM STÅR BAG 
ALSANG 2020 er skabt på initiativ af Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil 
Dansk. Vi samarbejder med samtlige 98 kommuner, og vi har opbakning fra og samarbejde 
med ca. 70 landsdækkende foreninger og kulturorganisationer. Orienter dig grundigt om 
formålene, projekterne, organisationen og netværket på alsang.dk  
 
ARRANGEMENTER I HELE 2019 + 2020  

ALSANG 2020 kører med arrangementer i hele 2019 og 2020.  
 
I praksis så vil langt de fleste af ca. 1.000 fællessangarrangementer som skabes lokalt, samt 
200-275 arrangementer som bookes/arrangeres/initieres af ALSANG kontoret, finde sted i 
foråret 2020. Derudover vil en række særlige projekter og kampagner (som ALSANG 2020 
står bag) være et crescendo og optakt til den 4. maj 2020. Det er denne dag og lige her, at 
det hele samles og peaker over hele landet.  
 
De 1.000 alsang-arrangementer er fordelt over hele landet på samtlige 98 kommuner. Overalt 
mødes borgerne i hundredtusindvis lokalt på byernes torve, skoler, kirker og i naturen for at 
synge med i det landsdækkende alsang-stævne sammen med hele Danmark.  
 
OM ALSANG 2020: 

 • ALSANG 2020 er Danmarks største fællessangsinitiativ i nyere tid, som vil samle alle 
borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet. 

 • ALSANG 2020 workshops, konkurrencer, undervisningsprojekter og 
fællessangsarrangementer i hele landet 2019-2020. 

 • Langt de fleste af fællessang-arrangementerne foregår den 4. maj 2020 og i dagene 
omkring, som en markering af 75-året for Danmarks befrielse i 1945. 

 • ALSANG 2020 arrangeres i samarbejde med en lang række større landsdækkende 
organisationer, samtlige 98 kommuner og de større nationale medier. 

 • Der er særlige støttepuljer, som skal bruges til at engagere mindre sangvante borgere, 
så de kan opleve, hvad fællessang kan. 

 • Der præsenteres sangkonkurrencer for skoler og professionelle sangskrivere. 

 • Skoler og uddannelser kan online trække på gratis undervisningsmateriale til fagene 
dansk, historie, musik og samfundsfag. 



 • ALSANG 2020 opfordrer foreninger, kulturinstitutioner, skoler og virksomheder til på 
egen hånd at stå for fællessangarrangementer. 

 • Alle kan deltage. ALSANG-arrangementer indtastes i en Danmarks nye fællessang-
kalender på alsang.dk 

 • ALSANG 2020 er skabt og udviklet af Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og 
Spil Dansk. 

 • ALSANG 2020 er støttet af Nordea-fonden med over 8,1 mio. kr. 

 • Spil Dansk er projektleder og koordinerer ALSANG 2020. 

 • DR er involveret i ALSANG 2020 via medier, kor og orkestre. 

 • Man kan læse mere om alsangens betydning for danskerne under 2. verdenskrig på 
danmarkshistorien.dk  
 

Henvendelser om stillingen kun pr. mail til: 

Ricco Victor

Leder af ALSANG 2020 & direktør i Spil Dansk. 
 
alsang.dk  
spildansk.dk 
Mail: ricco@spildansk.dk  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