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Stillingsbeskrivelse for kommunikations- 
ansvarlig i Israelsmissionen 
 

1. Evangeliet og den Jødiske Verden 

Har ansvar for produktion, redaktion og distribution af Israelsmissionens magasin, 

Evangeliet og den Jødiske Verden. Det indebærer det redaktionelle ansvar, grafiske 

opsætning, samt produktion og distribution (kontakt til trykkeri og distribution). 

 

2. Digital kommunikation 

Har det overordnede ansvar for indhold på Israelsmissionens digitale 

kommunikationsplatforme. Den kommunikationsansvarlige skal sørge for regelmæssig 

aktivitet på Israelsmissionens hjemmeside, Israel.dk, i form af nyheder fra 

samarbejdspartnere, international jødemission, den messianske bevægelse i Israel og 

internationalt eller det hjemlige arbejde. 

Sørger for at Israel.dk altid er opdateret med korrekt information og kalender. 

Nyhedsmail skal udsendes regelmæssigt (cirka hver 14. dag) og den 

kommunikationsansvarlige har ansvaret for indhold og layout. 

Den kommunikationsansvarlige har ligeledes ansvaret for produktion af indhold til de 

sociale medier, samt deling og strategi.  

 

3. Informationsmaterialer  

Har ansvar for indhold og produktion af printede informationsmaterialer, herunder flyers, 

bedekort og roll-ups. 

 

4. Pressemeddelelser og anden kontakt til pressen  

Den kommunikationsansvarlige skriver til dagspressen i forbindelse med arrangementer, 

udsendelse og ansættelse af medarbejdere, besøg fra udlandet, mm. Dette kan også være 

læserbreve eller andre artikler med relevans for Israelsmissionens arbejde. 

 

5. Fundraising 

Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for fundraising. Det betyder udarbejdelse og 

udsendelse af indsamlingsbreve i forbindelse med fundraising. Herunder udvælgelse af 

modtagere og opsætning af indsamlingsprojekterne i Vennedatabasen, lay-out og 

forsendelse. 

Under fundraising hører også hvervning af medlemmer samt opsøgende arbejde i forhold til 

forkyndende møder og andre arrangementer. 

Tager i samarbejde med generalsekretæren initiativ til andre fundraisings aktiviteter. 
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6. Administrative opgaver 

Har ansvaret for at Israelsmissionens vennekartotek altid er opdateret, udsender post til 

nye medlemmer, abonnenter mm. samt andet forefaldende arbejde. 

 

7. Events og repræsentationsopgaver 

Repræsenterer i samarbejde med generalsekretæren Israelsmissionen i diverse fora samt 

holder forkyndende møder, påskemåltider mm. efter aftale. 

Er derudover tovholder og idéudvikler på årsmødet. 

 

8. Andre opgaver 

Løser andre opgaver efter aftale med generalsekretæren.    


