
 

 

Er du Hjernesagens nye medarbejder?  

Har du lyst til at arbejde for en god sag og blive del af et lille, velfungerende tværfagligt 
team, så er et job i Hjernesagen måske lige noget for dig! 

Vi har brug for hjælp til at udvikle vores hjemmeside og styrke vores kommunikation (i sær 
grafiske elementer) på sociale medier. Målet er, at vores information bliver mere 
brugervenlig og henvender sig mere målrettet til vores målgrupper.  

 Du skal ikke selv skrive tekster, men arbejde selvstændigt med hjemmesider, 
nyhedsbreve og SoMe kanaler. Meget gerne også paid annoncering på Facebook 
og Instagram. 

 Du skal have øje for det grafiske, indholdsudvikling og hvordan man bedst fanger 
vores målgrupper. Her er det naturligvis muligt at sparre med vores 
marketingsansvarlige, journalist og andre faglige medarbejdere.  

 Du har erfaring med WordPress og eventuelt MarketingPlatform/Google Analytics 
og mod på at arbejde med andre systemer. 

 I forbindelser med kampagner og events, skal du indgå i forberedelsen samt hjælpe 
med at omsætte teamets ideer til opslag. 

 Du kan lide at arbejde kreativt og har god grafisk fornemmelse. 

Du vil blive ansat på vores hovedkontor i Høje Taastrup. Her deler vi kontorfaciliteter med 
mere end 30 andre handicaporganisationer. Vores samarbejdsform er professionel, 
uformel og resultatorienteret. Du vil indgå i et sekretariat med mange forskellige opgaver, 
hvor vi hjælpes ad.  
 
Du refererer direkte til direktøren for Hjernesagen, og du vil i øvrigt varetage din funktion i 
dialog og samarbejde med kollegerne i vores medlemsadministration, medlemsrådgivning 
og kommunikationsmedarbejder.  
 
Hvem er vi 
Hjernesagen er en forening for mennesker ramt af stroke, dvs. blodprop eller blødning i 
hjernen. Over 300.000 danskere er selv ramt eller har en nær pårørende, der har stroke. 

Stroke rammer i alle aldre, men de fleste er ældre. 

Hjernesagen er en velrenommeret patientforening, der driver flere større projekter og har 
gennem mange år haft et stabilt medlemstal på 10.000 medlemmer.  

I Danmark lever over 100.000 med følger efter stroke, og det er vores ambition om 
tiltrække langt flere medlemmer og frivillige, ligesom vi ønsker at styrke foreningens 
økonomi.  

Ansøgninger behandles løbende og helst så hurtigt som muligt. 

Ansøgning skal sendes til admin@hjernesagen.dk. Har du brug for yderligere oplysninger, 
så kan du kontakte Leder af CEO Birgitte Hysse Forchhammer på telefon 24 48 15 03 eller 
på e-mail: hysse@hjernesagen.dk. Vi ser frem til at høre fra dig. 


