
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole - Gellerup Skolevej 10 - 6800 Varde – tlf: 75 22 11 93 
 

 
 

KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRINGS-
MEDARBEJDER SØGES 
 
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole (VGE) søger en kommunikationsmedarbejder med profes-

sionelt kendskab til SoMe, digitale platforme og kommunikation. 

VGE er en skole med store ambitioner. Vi har et højt fagligt niveau, fart over feltet og herlige elever, der 

gerne vil udfordres. Vi søger en ambitiøs og fagligt dygtig kommunikationsmedarbejder, som med drivkraft 

og engagement kan være med til at fortælle historien om os. 

Vi er en efterskole med 115 elever, 20 faste medarbejdere og ca. 10 timelærere. Vi står på tre ben – det 

boglige, det kreative og det, at alle elever skal føle sig trygge, så de har mulighed for i fællesskab med andre 

at udfolde og udvikle sig på en for dem optimal måde. På VGE har vi linjefag i teater, musik, kunst, forfatter 

og makerspace. Eleverne sammensætter selv deres skema med et eller flere linjefag og masser af valgfag. 

Vi har behov for en medarbejder, der: 

sammen med ledelsen kan skærpe skolens markedsføringsprofil 
har en god forståelse for, hvilke digitale platforme der fungerer for målgruppen 
har sans for den gode historie og for hvordan den bedst formidles  
har professionelt kendskab til SoMe, herunder Facebook, Instagram og Snapchat 
er vant til at betjene kameraer - både til stills og videoproduktion 
kan udvikle storyboards og har erfaring med opsætning af lys og lyd til videoproduktion 
er kreativt anlagt, er initiativrig og kan arbejde selvstændigt 
kan begå sig i Typo3 og videreudvikle skolens hjemmeside 
er fortrolig med Adobe-pakken, herunder primært Premiere Pro, Photoshop, Lightroom & InDesign 
er fortrolig med opsætning af og opfølgning på kampagner på fx Facebooks Business Manager  
er struktureret og kan løse administrative opgaver  
kan udtrykke sig klart og præcist i skolens sprog 
gerne har kendskab til efterskoleverdenen 
  

Stillingen er i udgangspunktet tænkt som 30 timer/uge, men med mulighed for fuld tid, hvis rollen som kon-

taktlærer, tilsyn eller andre opgaver tænkes ind. 

Vi har som arbejdsplads ”højt til loftet”, en uformel tone og et godt kollegaskab. 

Beskriv også gerne om du har andre særlige talenter du kan bringe i anvendelse på en efterskole. Det kunne 

være af musisk-kreativ karakter, men andre fag indenfor efterskolens fagrække er også interessante.   

For yderligere oplysninger se www.vge.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til forstander Poul Roed på 

pr@vge.dk eller på telefon 75 22 11 93 

Der er mulighed for at besøge os onsdag d. 18 december kl. 16.00 eller søndag d. 5. januar kl. 16.00, hvor 

der vil være rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til rundvisning på LK@vge.dk 

Ansøgning samt relevante bilag - samlet i en PDF - og eksempler på udførte opgaver sendes til job@vge.dk 

senest den 10. januar 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3. Tiltrædelse senest 1. marts 

2020 


