
 

 

 
 
Skal du være en del af en gennemgribende digitaliseringsrejse? Og vil du være med til at udvikle og 
bygge stærke fællesskaber på de sociale medier for de 1 mio. borgere, der bor i almene boliger i 
Danmark? 
 
 

SoMe-specialist 
 
 
BL – Danmarks Almene Boliger søger en SoMe-specialist til deres digitaliseringsrejse af indholdsproduktio-
nen. Efter mange år med trykte udgivelser har BL besluttet at digitalisere disse for at følge med den digitale 
udvikling. BL’s indholdsproduktion skal derfor vokse og udvikles markant digitalt.  
 
Med reference til kommunikationschefen bliver du ansvarlig for at indsamle, udvikle, tilrettelægge og pro-
ducere engagerende indhold til BL’s SoMe-platforme, herunder særligt Facebook og Instagram. Dette inklu-
derer ligeledes at moderere Facebook-tråde. 
 
Desuden bliver du ansvarlig for at holde dig opdateret inden for udviklingen på de respektive SoMe-plat-
forme samt deltage aktivt i det strategiske arbejde relateret hertil. Du skal således mestre de kreative 
aspekter af at producere indhold og samtidig sætte disse evner i spil i forhold til de målsætninger, der er 
for den enkelte SoMe-platform.  
 
Ydermere skal du medvirke til at udvælge indhold fra diverse andre kilder og understøtte digitale kampag-
ner, som kan engagere og mobilisere BL’s målgrupper. 
 
Du bliver en del af kommunikationsafdelingen, som består af 10 medarbejdere – en afdeling med høj faglig-
hed, specialiseret i kommunikation og journalistik. 
 
 
Erfaring og kvalifikationer 
Du er med fordel uddannet journalist, mediejournalist eller har en kandidat i kommunikation. Du har doku-
menteret erfaring med at udvælge, producere og udvikle indhold til sociale medier, både til Facebook og 
gerne også Instagram.  
 
Du har erfaring med at vinkle indhold til forskellige målgrupper og platforme, herunder hvordan man op-
bygger og udvikler en ”tone of voice” på den enkelte platform. Desuden er du vant til at arbejde med ind-
holdsplaner, årshjul og andre styringsværktøjer, da indholdet produceres i samarbejde med en redaktion, 
freelancere og eksterne samarbejdspartnere.   
 
Du kan begå dig i Photoshop og har med fordel kendskab til visualiseringsværktøjer som f.eks. Infogram og 
Canva. Du har ligeledes erfaring med Facebook Analytics og Facebook Business Manager, herunder særligt 
annonceadministrator. Desuden har du med fordel erfaring med Falcon. 
 
  



 

 

 
 
Personlige egenskaber 
Du er en ekstrovert teamplayer, og du besidder stærke samarbejdsevner. Desuden er produktiv, handlings-
orienteret og formår at levere hyppigt og rettidigt. 
 
Ydermere er du kreativ og kan bidrage med konceptudvikling på nye kampagner. Du udviser engagement 
og er fokuseret og målrettet, og du trives med at arbejde selvstændigt i en politisk organisation.  
 
 
Arbejdssted 
Studiestræde 50, 1554 København V.   
 
 
Boligselskabernes Landsforening – Danmarks Almene Boliger  
BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer i Danmark. I alt er vi 482 boligor-
ganisationer, der tilsammen råder over en halv million hjem. Vores hjem er overkommelige i pris og rum-
mer gamle og unge, familier og handicappede. De, der har det svært, og de, der har det nemmere. Et-, to- 
og tresprogede. Vores hjem er kort sagt bæredygtige både økonomisk og socialt. For fællesskabet og for 
den enkelte. Læs mere på www.bl.dk.  
 
 
Ansøgning og CV  
Send din ansøgning, dit CV samt eksempler på artikler, video eller andet indhold, mærket 30440 til Laigaard 
& Partners A/S på e-mail hrm@laigaard-partners.com. Vi behandler din henvendelse fortroligt og videregi-
ver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 00. 
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