Skarp rådgiver inden for public affairs
Får udarbejdelsen af politiske strategier og oplæg dig til at springe ud
af sengen - også om vinteren? Vil du være en vigtig brik i et
internationalt team af skarpe public affairs rådgivere? Vil du arbejde i
et tillidsfuldt partnerskab med spændende danske og internationale
kunder inden for især transportbranchen? Så glæder vi os meget til at
høre fra dig!
EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation er på udkig efter en ny
kollega til vores skandinaviske public affairs team. Drømmekandidaten
befinder sig som en fisk i vandet i epicentret mellem forretning, politik
og medier.
Det er vigtigt, at du evner at bygge bro mellem politiske indsigter og
kommercielle interesser. Vores tilstedeværelse i flere lande stiller
desuden krav om, at du kan tænke og eksekvere politiske løsninger på
tværs af landegrænser. En essentiel del af dit arbejde vil kredse om
Folkemødet, hvor vi har sort bælte i at sikre vores kunder den bedste
tilstedeværelse. Du skal være med til at sørge for, at vi forsat vinder
kampene.
Vi
tilbyder
en
afvekslende
stilling
i
et
internationalt
kommunikationsbureau med solid erfaring og dedikeret fokus. Du
kommer til at samarbejde med tværgående teams med stærke
kompetencer inden for forskellige kommunikationsområder, men du får
hjemhavn i vores skandinaviske PA-team i København.
Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•

kan analysere politiske dagsordener og omsætte egne ideer til
succesfulde løsninger til gavn for vores kunder
kan omsætte forretningsmæssige udfordringer til konkrete
politiske og kommunikative løsninger
har erfaring med Folkemødet fra bureau og/eller kundesiden
uden at ryste på hånden kan påtage selvstændigt ansvar for
kunder og større projekter
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•
•
•
•
•

kommer med +5 års erfaring med public affairs - gerne fra bureau
har masser af gå-på-mod og motiveres af at løse udfordringer alene og sammen med dygtige kollegaer
skriver sikkert, godt og præcist
er ukrukket, fagligt nysgerrig og ansvarsbevidst
behersker dansk og engelsk på et højt niveau

Udover erfaring fra bureau er det en klar fordel, men ikke et krav, hvis
du har erfaring med transportområdet, da det er en af de sektorer, hvor
vi har særlig ekspertise.
Vi tilbyder:
•
•

•
•
•

En afvekslende stilling med stort ansvar og en høj grad af frihed
i et veletableret og ambitiøst kommunikationsbureau
Ansvar for at gennemføre projekter samt udvikl e og drive public
affairs for nogle af de mest interessante virksomheder inden for
transport, turisme og livsstil
Mulighed for at arbejde strategisk med udvikling af politiske
løsninger og samtidig være med til at føre resultatet ud i livet
En spændende hverdag, hvor du skal løse mange afvekslende
opgaver - selvstændigt og i samarbejde med dygtige kollegaer
En stilling i et professionelt drevet bureau, med stærk holdånd,
uformel omgangstone og højt resultatfokus

Stillingen er på fuld tid og din arbejdsplads bliver vores skandinaviske
hovedkontor på solsiden i Nyhavn. Da vi er et bureau, der opererer på
tværs af landegrænser, skal du regne med noget rejseaktivitet.
Hvis du mener, at vi er et godt match, så send kort og skarp ansøgning
med relevante bilag til career@ehrenbergsoerensen.com mærket
”Public Affairs konsulent - DK”.
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 9. november kl 16.00.
Vi holder løbende samtaler og ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Ved spørgsmål angående stillingen kan du kontakte Allan Sonne
Sørensen på 51 88 82 70 eller på mail as@ehrenbergsoerensen.com.
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