
CHEF FOR KOMMUNIKATION OG FUNDRAISING   

Elsker du at få gode historier ud og leve? 

Du skal have ledelseserfaring, så du kan stå i spidsen for vores dygtige team inden for 

kommunikation og fundraising. Du skal selv til tasterne, da du bl.a. skal stå for udarbejdelsen 

og eksekveringen af en kommunikationsstrategi i tæt samarbejde med dine kolleger. 

Derudover bliver det centralt at få samspillet mellem kommunikation og fundraising helt op 

at flyve, da vi fremover satser på øget fundraising bl.a. fra private.    

Trives som en empatisk, uformel og uddelegerende personaleleder 

Trives med gode kolleger, høj intensitet, at have flere bolde i luften, selvstændighed og 

en stor grad af ansvar 

Kan understøtte SMILfondens bestyrelsesformand i sit udadvendte virke, og selv optræde 
i medierne efter behov

∙

∙

∙

MEN OGSÅ GERNE, AT DU: 

Og kunne du tænke dig at gøre en stor forskel for alvorligt syge børn?   

Vi har masser af gode historier om alle vores værdifulde projekter, som støtter syge børn og 

deres pårørende både på og uden for hospitalerne. 

Og dem skal du hjælpe os med at få ud til omverdenen.

VI FORVENTER, AT DU HAR: 

En skarp pen – du skal kunne skrive rigtig godt! 

Erfaring med at skabe synergi mellem kommunikation og fundraising 

Erfaring med fundraisingkampagner og tiltag, der både kan øge kendskabet til SMILfonden 
og generere donationer samt leads

∙

∙

∙

∙

Bred erfaring med kommunikationsindsatser, der kan løfte kendskabet til SMILfonden og 

sikre en klar positionering, herunder…

Du er en holdspiller og ”spillende træner”, der både vil sætte dig til tasterne, lede teamet 
og sætte strategisk retning

∙

Erfaring med profilering og PR-indsatser, der kan få SMILfonden i medierne 

Værdsætter strategisk planlægning samt en høj faglighed hos dig selv og dine kolleger  ∙

Så har vi brug for dig i SMILfonden. 



Vi tilbyder: 

Mulighed for et fleksibelt arbejdsliv med hjemmearbejdsplads, men med udgangspunkt i gode 
fysiske rammer på vores kontor på naturskønne Egebækgård i Nærum

En fuldtidsstilling med individuel løn efter kvalifikationer samt pensionsordning og sundhedsforsikring. 

Innovative og værdiskabende projekter, der har stor værdi for målgruppen og som er støttet bredt 
af offentligheden, beslutningstagere, private fonde og virksomheder

Et spændende arbejde med reference til SMILfondens direktør, hvor du kan gøre en kæmpe forskel 

for syge børn sammen med engagerede kolleger

∙

∙

∙

∙

Du har formentlig en videregående uddannelse inden for kommunikation eller markeds-

føring, og så har du minimum 5 års erfaring fra lignende stillinger. Din uddannelsesbag-

grund er ikke det vigtigste for os. Det er derimod din indstilling - du finder motivation i at 

arbejde for en meningsfuld sag, du har et højt drive og er en god holdspiller. 

Du kan læse mere om os og vores arbejde på SMILfonden.dk

Er du i tvivl, om du matcher på alle punkterne i opslaget her, så tag endelig kontakt til os 

alligevel. Det, du ikke kan nu, kan du sikkert lære, hvis du er klar til give den en skalle 

sammen med dine nye kolleger. 

PRAKTISK INFO:
Din ansøgning samt CV sendes til job@smilfonden.dk. 

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2022. Første samtalerunde forventes afholdt start november. 

Tiltrædelse: Gerne 1. januar 2023. 

Arbejdsstedets adresse: Egebækvej 98 - Bygning M, 2850 Nærum

KONTAKT: 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 

Direktør Sisse Fisker på sisse@smilfonden.dk  

OM OS:  
SMILfonden er en velgørende forening, som støtter alvorligt og kronisk syge børn på tværs 

af diagnoser, så de kan få et bedre liv. Det gør vi ved at skabe værdifulde fællesskaber og 

øge livskvaliteten for børnene og deres familier ved at give dem en vigtig pause fra sygdom 

gennem sociale aktiviteter både på og uden for hospitalerne. 

Vi drager omsorg og giver energi og overskud til familierne, så de kan klare sig gennem et liv, 

hvor hverdagen er præget af sygdom.  

https://smilfonden.dk/om-smilfonden/

