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Teamleder til sekretariat med kommunikationsbaggrund 

Vi ønsker at forbedre vores kommunikationsindsats både internt i organisationen, til 
vores beboere og omverdenen. Vi søger derfor en teamleder med 

kommunikationsbaggrund, til at hjælpe os. 

Udover at løfte kommunikationsopgaver, omfatter stillingen også administrative 
opgaver i vores sekretariat samt ledelsesansvaret for tre medarbejdere i sekretariat 

og telefonreception. Sekretariatet varetager en række fælles administrative funktioner 
for organisationen bl.a. telefonomstilling samt betjening af SALUS’s ledergruppe og 

bestyrelserne i vores medlemsorganisationer. 

Om SALUS 

SALUS Boligadministration er et fælles administrationsselskab for 8 almene 

boligorganisationer i Sønderjylland med i alt ca.9.500 boliglejemål og 160 

medarbejdere. 

Vi er en serviceorganisation med en bred berøringsflade. Vi lægger vægt på, at vores 
personale er servicemindet, udadvendt og bevidst om at yde god og effektiv indsats 

over for vores beboere, boligsøgende og samarbejdspartnere. 

Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte følgende: 

 Løbende implementering og tilpasning af fælles kommunikationsstrategi for 

SALUS og medlemsorganisationer. 

 Social Media Management med det formål, at udbrede kendskabet til SALUS via 

sociale medier (LinkedIn, Facebook m.v.). 

 Opdatering og udvikling af vores hjemmeside. 

 Produktion af video– fra korte interviews og personportrætter til længere 

videoer om Salus som arbejdsplads og vores kerneopgave – som kan bruges 

både internt og på sociale medier og hjemmeside. 

 Spotte, opsøge, skrive og publicere historier både intern og eksternt. Herunder 

udarbejdelse af vores beboerblad. 

 Understøtte ledelse, bestyrelser og kollegaer i deres kommunikation Herunder 

løbende opdatering og udrulning af dokumentskabeloner. 

 Undersøge nye mulige medier og ideer. 

 Bidrage til løsningen af sekretariatets øvrige arbejdsopgaver jf. nedenfor. 

Som leder af vores sekretariat vil du få det overordnede ansvar for de opgaver, som 

løftes i sekretariatet. Det omfatter bl.a. følgende: 

 Ledelsesbetjening bl.a. mødeplanlægning for SALUS’s ledergruppe 

 Bestyrelsesbetjening herunder planlægning af bestyrelsesmøder og 

sammensætning af dagsordner. 

 Planlægning og logistik omkring seminarer, konferencer og kurser. 

 Gennemførelse af brugerundersøgelser. 

 Sammensætning af årsberetninger. 
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 Betjening af telefonomstillingen. 

 Forhandling og administration af mindre indkøbsaftaler o.l. fx vedr. 

frugtordning, kontormaterialer m.v. 

Den ideelle kandidat: 

 Er en analytisk stærk kommunikator, der brænder igennem, særligt på skrift. 

 Tager ansvar og driver proaktivt kommunikationsløsningen hele vejen – i tæt 

samarbejde og dialog med sine kolleger. 

 Har erfaring med sociale medier. 

 Har overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at 

arbejde på tværs med både beboere, samarbejdspartnere og kolleger. 

 Er selvstændig, serviceminded og formår at tale med mennesker på alle 

niveauer. 

 Er kreativ i sin arbejdstilgang og evner selv at finde den gode historie og 

formidle den. 

 Har god forretningsforståelse og kan omsætte komplekse problemstillinger til 

relevant viden for kolleger, beboere og samarbejdspartnere. 

 Forstår samspillet mellem interne og eksterne kanaler og kan tænke på tværs 

af dem. 

 Har en relevant uddannelsesbaggrund fx inden for kommunikation, evt. 

kontoruddannelse med efteruddannelse i kommunikation. 

 Er flydende i dansk både skriftligt og mundtligt og kan begå dig fornuftigt på 

tysk og engelsk. 

Fakta om stillingen 

 Stillingen er på fuld tid. 

 Arbejdsstedet er vores hovedkontor på Egevej 9 i Aabenraa. 

 Du får reference til den administrerende direktør i SALUS. 

 Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Dansk 

Erhverv/BL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgning fremsendes via Jobindex QuickApply 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag d. 1. februar 2021 kl. 8.00. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag d. 8. februar. 

Tiltrædelse forventes d. 1. april, eller snarest muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende 
direktør Jimmy Povlsen 73 45 65 12 eller administrationschef Toke Arndal 73 45 65 

10. 

I SALUS betragter vi mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle 

kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap. 

https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1376921

