
 

 

 

Digital Manager 

Fællessekretariatet – der betjener tre akademiske fagforeninger – er midt i en transformation, 
hvor digitale løsninger og kommunikation er helt centrale. Til at hjælpe os i denne proces søger vi 
en dynamisk digital manager, der både har fokus på online kommunikation og de bagvedliggende 
systemer. 
 

Jobbet og opgaver 

• Håndtering af de mange forskellige systemer som udgør vores digitale platforme 
• Have overordet ansvar for websites (Sharepoint og Umbraco) samt intranet 
• Bidrage til at skabe interaktion på sociale medier gennem relevant og værdiskabende 

indhold 
• Analyser og rapportering af digital performance 
• Ansvar for medarbejdernes digitale værktøjer – herunder mobiltelefoni, wifi og netværk 

Din profil 

• Kompetent inden for web og dataanalyse – behersker værktøjer som Google Analytics og 
Data Studio, Google Tag Manager, Hotjar eller lignende. Har du erfaring med A/B test og 
konverteringsoptimering er det et plus. 

• Stærk forståelse for SEO og integration med diverse API-løsninger og tredjepartsprodukter 
• På hjemmebane med udtryk som CPC, CPA og retargeting og samtidig forstår principperne 

for at skabe gode brugeroplevelser 
• Gode evner til skriftlig kommunikation 
• Interesse for video- og podcastproduktion 

Jobbet sker i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere – især proceskonsulent, 
marketingkonsulent og kommunikationsmedarbejdere, hvor du indgår i et team på pt. fem 
personer. 
Fællessekretariatet har i alt 40 medarbejdere, og vi betjener løbende ca. 10.000 medlemmer. 

 
Vi tilbyder 

Et spændende og udfordrende job med attraktive løn- og arbejdsforhold og gode kollegaer. Vi bor 
centralt i Akademikerhuset på Frederiksberg. 

 
Ansættelse 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Mai Sinius på telefon 27 
80 17 47 frem til 17. juli. Herefter afdelingschef Hanne Jensen på telefon 39 13 10 39. Du kan læse 
mere om vores tre foreninger via nedenstående links.  
Ansøgning med CV indsendes til Cathrine Norup på jobhosos@fsek.dk senest 15. august 2019. 

Læs mere om DDD (link), JA (link) og DSL (link) 
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