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Danmarks Cykle Union søger en studentermedhjælper til kommunikationsafdelingen 
Er du bidt af cykling? Kan du namedroppe ryttere? Har du styr på løb, etaper og stigninger?  
Kan du 4000 m. holdets tid i søvne, og nyder du at følge MTB- og cross-ryttere i kamp mod mudder 
og sand. Disciplinerne er mange, og vi har meget at fortælle om.  
Har du kompetencer, indsigt, lysten og viljen til at skabe stærke opslag, skarpe tekster og visuel 
kommunikation, der skaber synlighed for dansk cykling på tværs af discipliner? 
Så har vi behov for dig til at fodre DCU’s kanaler på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. 
 

Om jobbet 
Som vores studentermedhjælper bliver du en del af DCU-kommunikation, som har ansvaret for 
intern/ekstern kommunikation, sociale medier, hjemmeside, pressehistorier, kampagneaktiviteter, 
event- og løbs kommunikation m.v. DCU-kommunikation varetager også kommunikationsdelen 
omkring cykelløbet PostNord Danmark Rundt. 
I stillingen som studentermedhjælp kommer du primært til at arbejde med at skrive tekster, tage 
billeder og lave video til vores kanaler på de sociale medier, samt at overvåge og administrere 
kanalerne. Du vil også af og til skulle løse andre former for kommunikationsopgaver. 
 

Om dig 
• du er i gang med en uddannelse inden for kommunikation, journalistik eller lignende. 
• du har kendskab til cykling som idræt, gerne både på såvel elite som breddeniveau. 
• du er grundig og energisk og holder hovedet koldt i pressede situationer.  
• du har interesse for - og ikke mindst et stort indblik i sociale medier og brugen af disse. 
• du holder dig løbende opdateret på udvikling og tiltag på sociale medier og andre 

platforme. 
• Din pen er skarp og du bruger også hjemmevant din mobil til foto og video. Det er ikke et 

krav, at du er ekspert i videoredigering, men det vil være en fordel, da vi gerne bruger 
levende billeder på vores opslag. 

 
Vi tilbyder: 

• et spændende og udfordrende job, som du selv er med til at rammesætte 
• engagerede og gode kolleger 
• en plads på kontoret i Brøndby, hvor vi gerne ser dig i dagtimerne en-to dage om ugen 
• en plads i kommunikationsgruppen bag cykelløbet PostNord Danmark Rundt. 

 
Har du mod på at prøve kræfter som vores nye studentermedhjælper? 
Så send din ansøgning, CV og evt. relevante bilag, hvor du viser, hvad du kan, senest den 10. marts 
2021. Din ansøgning sender du til: job@cyklingdanmark.dk. 
Ansættelsessamtaler finder sted løbende. 
Vi håber, den rette kan starte i april 2021.  Stillingen er i udgangspunktet på 10 timer pr. uge  
(i travle perioder mere). Vi tilpasser sammen din arbejdstid til dit skema på studiet. 
 
Du kan læse mere om Danmarks Cykle Union på www.cyklingdanmark.dk. 
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Ulrich Gorm 
Albrechtsen på 29 40 02 02 eller på ulrich.gorm@cyklingdanmark.dk 
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