Har du mod på at skrive taler, der vækker genlyd i det politiske Danmark?
Venstre søger tekstforfatter og taleskriver til Venstres Sekretariat
Venstre på Christiansborg søger en dygtig ordsmed med evne og lyst til fortælle om Venstres politik og
visioner for Danmark. Har du evner til og mod på at blive en del af et stærkt hold, der hver dag arbejder for
at få Venstre tilbage i Statsministeriet, så søg stillingen som taleskriver i Venstres Sekretariat.
I Venstres Sekretariat søger vi en fagligt stærk taleskriver og tekstforfatter med interesse for politik, og
hvad der rør sig i samfundet. Du bliver en del af et dynamisk team, der hver dag understøtter og rådgiver
Venstres folketingsmedlemmer og politiske ledelse i deres arbejde. Dine ord og dit virke vil være med til at
præge dansk politik. Vi løber ofte stærkt i sekretariatet, men vi har det sjovt, og vi har en kultur, hvor de
gode ideer vinder gehør.
Venstres politikere – og især Venstres formand – holder et væld af taler. Om det er i Folketingssalen, til
store møder eller hos Venstres bagland landet over, så er det væsentligt, at Venstres politik og intentioner
bliver formidlet, så det kan tages ned af tilhørerne. Her kommer du til at spille en central rolle, og du vil
komme til at arbejde tæt sammen med flere af Venstres politikere, når taler udvikles og skrives fra tanke til
det færdige produkt.
Du bliver en del af Ledelsessekretariatet hos Venstre, hvor du skal være med til at formulere taler og andre
tekster, som klart kommunikerer vores politik. Dine opgaver vil være mangeartede, og du skal også være
med til at skabe den politiske historiefortælling, som gør Venstres politiske tiltag, tanker og udspil
tilgængelige for modtagerne. Du vil dermed også være en del af planlægning og eksekvering af større
politiske udspil, kampagner og satsninger. Og du vil i den forbindelse arbejde med hele Venstres
organisation.
Den ideelle kandidat:









Har en relevant, kommunikativ uddannelse og baggrund. Det kunne være retorik, cand. com. eller
journalist, men det er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har talent for og erfaring med at skrive
tekster, der fanger opmærksomheden.
Har flair og passion for at skrive, og kan lave let omsættelig, mundtlig formidling af høj klasse
Kan tænke strategisk og se den gode historie eller fortælling i ofte fagligt kompliceret stof
Er interesseret i politik og samfundsforhold
Er ikke bange for at tage fra – også når der nogen gange er brug for en ekstra tørn
Skaber gode samarbejdsrelationer og trives i en omskiftelig hverdag med korte deadlines, også når
arbejdsbyrden er stor
Har relevant erfaring fra fx ministerium, Christiansborg eller interesseorganisation, som giver dig
både faglig tyngde og ballast i forhold til et ofte meget omskifteligt miljø, som arbejdet på
Christiansborg udgør.

Vi tilbyder:





Et job med mulighed for at tage livtag med at omsætte svære problemstillinger til anvendelig tekst
og taler, som med overskud formidler Venstres politik
En stejl læringskurve, hvor du hver eneste dag lærer noget nyt, og tackler nye udfordringer
Gode kollegaer og godt fællesskab, hvor vi løfter i flok, har en uformel omgangstone og prioriterer
at have det sjovt, når vi er på arbejde
Et meningsfuldt job, der gør en forskel i det politiske maskinrum på Christiansborg

Næste skridt:

Ansøgning samt CV inkl. dine eksamenspapirer/karakterudskrifter sendes til Memona Azhar på
Memona.Azhar@ft.dk mærket ’Taleskriver’. Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef Jakob
Ullegård på 61 62 30 46 for at få yderligere informationer.
Ansøgningsfrist: 3. december 2021 kl. 12. Der vil i forbindelse med samtalen være et testforløb af dine
færdigheder på området. Tiltrædelse hurtigst muligt derefter.
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle,
uanset personlig baggrund, til at søge.

