
Social media manager-praktikant til Skolesekretariatet, Teknisk Landsforbund 
 
Vil du være vores social media manager og få mulighed for at udarbejde og implementere en 
social media strategi for vores kontakt til studerende på KEA og de øvrige Erhvervsakademier? 
 
Du vil blandt andet skulle: 
- udarbejde og implementere vores social media strategi 
- udarbejde en målgruppeanalyse med anbefalinger til digital kommunikation 
- fungere som facebook-redaktør på vores facebook-side Ung i TL 
- bidrage til teamets mediegrafiske opgaver 
 
Som praktikant hos os får du: 
- stor indflydelse på vores digitale medlemskommunikation 
- mulighed for at kommunikere til andre studerende på den måde og via de kanaler, du synes 
er mest relevant 
- viden om jobsøgning og karriereudvikling – inkl. mulighed for individuel sparring hos erfaren 
karrierekonsulent 
- viden om, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation (det er godt at vide, 
uanset om du vil videre på bureau, i det offentlige eller en NGO) 
 
Vi har brug for dig, der: 
- er grafisk stærk 
- er god til at tænke konceptuelt 
- kan tænke helhedsorienteret omkring marketingmix 
- ved, hvordan man bruger sociale medier optimalt for at nå ud med sin kommunikation   
- har lyst til at udfordre os og gøre os klogere på digital kommunikation 
 
Hvem er vi? 
Vi er et team på seks medarbejdere, som har til opgave at skaffe nye studiemedlemmer til 
Teknisk Landsforbund. Det gør vi bl.a. ved at: 
- komme ud og fortælle om fagforening og A-kasse i klasserne 
- deltage i events – f.eks. på KEA Next Now  
- afholde kurser i f.eks. jobsøgning og LinkedIn 
- arrangere fagrelevante kurser for medlemmer 
- være synlige på de sociale medier 
 
Teknisk Landsforbund er fagforening for 30.000 medlemmer, som arbejder og uddanner sig 
inden for Teknik, Design eller Byggeri. Vi har kontor i Nørrevoldgade 12, 500 meter fra 
Nørreport station. Læs mere på tl.dk eller facebook/teknisklandsforbund og facebook/ungitl 


