
Vi har en virkelig spændende mulighed til dig. I BL – Danmarks Almene Bo-
liger er vi nemlig i gang med en gennemgribende digitalisering af vores ind-
holdsproduktion. Og vi har store ambitioner. For efter mange år med trykte 
udgivelser, arbejder og udkommer vi nu rent digitalt. Vores indholdsproduk-
tion skal derfor vokse og udvikles markant digitalt – på SoMe, i nyhedsbreve 
og på nettet. 

Og her kommer du ind i billedet. 

For vi leder efter en skarp og struktureret studentermedhjælper, der kan hjæl-
pe med at løse en masse forskellige, digitale opgaver. Det gælder bl.a. at.: 

• Moderere Facebook-sider.
• Sætte digitale nyhedsbreve op.
• Udvikle og drive konkurrencer på sociale medier.
• Arbejde med mindre opgaver i InDesign.
• Tekste videoer til SoMe.
• SEO-optimere websider.
• … og andre relaterede opgaver.

Vores ønsker til dig
Vi leder efter en studentermedhjælper, der har en stærk interesse for digital 
formidling og gerne har erfaring med det fra en organisation eller virk-
somhed. Om du læser journalistik, kommunikation eller noget helt tredje 
er mindre afgørende. Det er til gengæld vigtigt, at du er motiveret og har 
appetit på en bred vifte af digitale opgaver – inden for boligområdet. Og så 
vil det være rigtig fedt, hvis du kan begå dig i Adobe Photoshop, InDesign 
og lignende programmer.

Vilkår
Vi tilbyder dig 15-20 timers arbejde om ugen. Du bliver en del af kommunika-
tionsafdelingen i BL, hvor vi er 10 medarbejdere med speciale i kommunika-
tion og journalistik. 

Ansøgningsfrist
Send gerne din ansøgning samt cv til rbm@bl.dk senest 28. oktober. Hvis du 
ønsker at vide mere, så kontakt gerne kommunikationschef Rasmus Breum 
Mariegaard på 31 31 87 78 eller på rbm@bl.dk.  

Nysgerrig digital  
student til BL – 
Danmarks Almene 
Boliger

Vil du have en mas-
se praktisk erfaring 
med SoMe, nyheds-

breve og andre di-
gitale kommunika-

tionskanaler? Og 
studerer du journali-
stik, kommunikation 

eller noget digitalt, 
der minder om?

BL er interesse- og brancheorgani-
sation for de almene boligorganisa-
tioner i Danmark. I alt er vi ca. 500 
boligorganisationer, der tilsammen 

råder over en halv million hjem. 
Vores hjem er overkommelige i pris 
og rummer gamle og unge, familier 

og handicappede. De, der har det 
svært, og de, der har det nemmere. 
Et-, to- og tre-sprogede. Vores hjem 
er kort sagt bæredygtige både øko-
nomisk og socialt. For fællesskabet 

og for den enkelte.


