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Information til dig som kandidat 
 
Mangaard & Partners – Executive Search, har indgået et strategisk partnerskab med Børnecancerfonden, og 
rådgiver og assisterer Børnecancerfonden med organisationsudvikling, teamudvikling, talent management og 
talent attraction. Herunder også definere og rekruttere til alle fondens ledige stillinger. 
 
Hvis denne rolle har din interesse, så fremsend gerne dit CV, samt kort coverletter til 
info@mangaardpartners.com mrk. Stud. BCF 
Senest 27. september 2020.  
 

Om Børnecancerfonden 
 

Sektor 
Non-profit 
 

Størrelse på virksomheden 
Teamet består for nuværende af ca. 10 medarbejdere 
 
 
Børnecancerfonden 
Hvert år får 200 børn i Danmark kræft. Heldigvis er behandlingen gennem årene forbedret, og i dag helbredes 
80% af alle børn med kræft. Vi er kommet langt, men vi er stadig langt fra målet. 

Tidligere overlæge på Børneafdelingen, RH, Henrik Hertz, stiftede Børnecancerfonden i 1995 med det mål, at 
alle børn skal overleve kræft til et godt liv uden varige skader efter sygdommen og behandlingen. Siden har 
fonden ydet en betydelig støtte til forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn – og forskning i, 
hvordan man kan skræddersy behandlingen til det enkelte barn og dermed undgå bivirkninger. Fonden støtter 
også børnene og deres familier direkte med forkælelseslegater, oplevelser og informationsmateriale, og de 
støtter læger og sygeplejersker, der vil dygtiggøre sig på faglige møder og konferencer. 

Børnecancerfondens indsats er kun mulig, fordi mange mennesker er med til at gøre en forskel og har været 
villige til at gøre en indsats. Det er fonden meget taknemmelig for, idet den er en selvstændig organisation og 
100% afhængig af bidrag fra private, virksomheder og andre fonde.  
 
Der er rift om de godgørende midler, og Børnecancerfonden vil sikre den fortsatte støtte til forskning i 
børnekræft. Formålet står helt klart og fondens virke er solidt og mangeårigt. Børnecancerfonden er under 
forandring og har skarpt fokus på kommercielle indsatser som en del fondens fremtidige succes.  

Børnecancerfonden er den enkeltorganisation i Danmark, der har støttet mest forskning i børnekræft 
herhjemme. En lille organisation med højt tempo og store ambitioner. 
 
https://boernecancerfonden.dk/ 
  



 

  
 
 

Stillingsbeskrivelse 
Titel 
SoMe og kommunikation, junior assistent 
 

Reference 
Reference til: Direktør, Indsamling og kommunikation, Nicolai Eisenreich, men dagligt primært tilknyttet den 
digitale projektleder og CRM konsulenten. 
 

Arbejdssted 
København V 
 

Mål, opgaver & ansvarsområder  
 
Det overordnede mål for stillingen vil være at understøtte alle fondens digitale aktiviteter, herunder udvikle  
content samt løbende håndtere community aktiviteter. Derudover vil man i stillingen deltage i en bred vifte af 
opgaver på tværs af indsamlings- og kommunikationsafdelingen. 
 
 
Opgaver & ansvarsområder som junior assistent: 

 
• Understøtte alle fondens digitale aktivieter med særligt fokus på SoMe 
• Deltage ved udvikling af content  
• Deltage i community management aktiviteter  
• Deltage aktivt i udviklingen af der digitale område 
• Deltage i fondens CRM aktiviteter samt assistere ved kampagner/kommunikationsopgaver. 
• Koordinere online kampagner på tværs af kanaler i samarbejde med kollegaerne i afdelingen 
• Webredaktøropgaver: 

• Løbende tilretninger og opdateringer på websitet /CMS erfaring 
• Assistance ift. opsætning af nyheder, historier og kampagnesider 
• Assistance ift. skrivning af SEO tekster 

• Opsætning af nyhedsbrev i mailchimp/nye CRM 
• Monitorering og tak på indsamlinger på Facebook og Betternow 
• Monitorering af indbakker, kommentarer, hashtags på Facebook og Instagram 
• Opsætning af opslag på SoMe + annoncering 

  
 
 

  



 

  
 
 

Kandidatprofil 
 

Uddannelse 
 
Studerer på en videregående kommunikations- eller marketinguddannelse, gerne med digitalt fokus. 
Du er formentlig på dit sidste år på din bachelor eller 1. år på din kandidat. 
 

Erfaring/faglige kompetencer 
 

• Den rette kandidat har erfaring med at styre SoMe aktiviteter på tværs af platforme 
• Det kan være en fordel med CRM erfaring og evt. kendskab til Microsoft Dynamics 
• Forståelse for programmering fx HTML og CSS 
• Erfaring med opsætning af annoncer i Business Manager 
• Du er særdeles stærk i skriftlig kommunikation, og taler og skriver perfekt dansk 

 
 

Personlige kompetencer 
 
Du: 

• brænder for det digitale område og særligt SoMe 
• er passioneret som person, og har en naturlig flair for SoMe kommunikation 
• Struktureret og god til at holde mange bolde i luften 
• er initiativrig, nysgerrig og kreativ 
• følger generelt med i SoMe udvikling, og holder dig ajour med nye platforme, kommunikationsformer 

etc. 
• har en høj etik 
• har et brændende ønske om at gøre en forskel for børnene, der kæmper en kamp, de ikke kan vinde 

alene. 
• Godt humør og hjertet på rette sted.  

 
 

 
 
 
 


