
 

   

TikTok-studentermedhjælper til kommunikation og presse 

Ved du, hvilke trends der rør sig på TikTok? Hvilke lyde der er populære, og hvordan man rammer brugernes For You Page? 

Så læs med her.  

Badminton Danmark er i rivende udvikling, og vi har behov for at styrke vores aktiviteter inden for kommunikation på tværs 

af sociale medier. Vi søger af den grund en TikTok-kyndig studentermedhjælper til et studiejob på 60 timer om måneden i 

vores kommunikation og presse-team. 

Vi har et ønske om at komme på TikTok og mangler den helt rigtige person til at bringe Badminton Danmark ind på 

platformen. Du vil derfor blive ansvarlig for at drive og udvikle Badminton Danmarks TikTok-profil ud fra vores strategi om 

at underholde, vidensdele og interagere med en yngre målgruppe. 

Vi søger dig, der er vant til at være og begå dig på TikTok, så du kan tage de nationale og globale trends og interagere 

Badminton Danmark i disse. Du vil selvfølgelig få hjælp fra resten af teamet i forhold til hjælp og sparring i processen fra 

idéudvikling til det færdige produkt samt udvikling af forbundets TikTok-strategi. 

Arbejdsopgaver 

• Administrere Badminton Danmarks TikTok-profil; fra idéudvikling af det enkelte opslag til community 

management 

• Producere TikToks: filme, redigere og publicere 

• Være opmærksom på trends og teknisk udvikling på TikTok 

• Analysere og evaluere vores performance på TikTok 

Kompetencer 

• Begår dig på TikTok 

• Har lysten til at afprøve forskellige formater, idéer og tiltag på TikTok 

• Kan optage, redigere og publicere TikToks 

• Du er selv åben for at være på foran kameraet hvis nødvendigt 

• Kan arbejde selvstændigt 

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider om aftenen og i weekenden og eventuelt på helligdage i forbindelse med 

Badminton Danmarks events – omvendt er vi fleksible, så du kan kombinere jobbet med dit studie 

• Kan kommunikere på dansk og engelsk 

• I gang med en uddannelse - eksempelvis inden for digitale medier, journalistik, kommunikation eller 

medievidenskab 

Badminton Danmark tilbyder en spændende og udviklende stilling i et meget dynamisk team af passioneret og engageret 

medarbejdere. I Kommunikations- og presseteamet er vi syv medarbejdere inklusiv studentermedhjælpere, og vi har en 

uhøjtidelig og afslappet omgangsform byggende på gensidig respekt, åbenhed og professionalisme – ligesom i resten af 

organisationen.  

Vi tilbyder en timebetaling på 132 kr. samt en række personalegoder, såsom massage, rabat på produkter fra Sports Group 

Denmark, fri frugt, kaffe, sodavand og vand. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og pressechef Jonas Kildegaard på 

jkra@badminton.dk eller 27853642. 

Vil du høre, hvordan det er at være studentermedhjælper i Badminton Danmark? Så tag fat i vores studentermedhjælper 

Sara Thorsager på sath@badminton.dk eller 60613265.  

Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning samt CV til Jonas Kildegaard på jkra@badminton.dk senest torsdag, den 

5. januar. 

Samtaler finder sted i uge 2. 

Du vil begynde i stillingen pr. 1. februar eller efter nærmere aftale.  

 

Med venlig hilsen 

Jonas Kildegaard 

Kommunikations- og pressechef, Badminton Danmark 
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