Digitalt Ansvar søger sekretariatsmedarbejder
Er du god til at organisere og vil du være med til at styrke indsatsen mod digitale krænkelser på
nettet? Så har vi jobbet til dig.
Foreningen Digitalt Ansvar (DIGA) har siden 2017 arbejdet målrettet for en tidssvarende lovgivning
og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.
DIGA samler, igennem forskellige netværk, aktører, som alle arbejder med digitale krænkelser.
Formålet er at udveksle viden og erfaring og således styrke indsatsen mod digitale krænkelser.
Vi søger nu en sekretariatsmedarbejder, som kan hjælpe os med at holde styr på det hele. Din
primære opgave vil være at planlægge og afvikle netværksmøder indenfor områderne, rådgivning,
lovgivning, viden & forskning og tech. Derudover skal du være ansvarlig for foreningens årsmøde.
Herudover forventes, at du har den daglige kontakt med foreningens bestyrelse og medlemmer og
tager dig af diverse henvendelser. Du vil desuden komme til at styre organisationens sociale
medier.
Vi forestiller os, at du:
•

Kan arbejde selvstændigt og organiseret

•

Har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk

•

Er god til at koordinere møder med forskellige aktører

•

Har politisk forståelse

•

Kan arbejde sammen med frivillige

•

Har kendskab til sociale medier

Arbejdspladsen:
Du vil være den eneste ansatte i foreningen og skal derfor være indstillet på at løse mange
opgaver selvstændigt. Du vil dog komme til at sidde i lokaler hos Njord Law Firm i Pilestræde 58,
1112 København K, hvor foreningen har fået stillet et lokale til rådighed. Her vil du komme i
kontakt med husets andre ansatte samt foreningens frivillige.
Stillingen er på 25 timer om ugen og er begrænset til halvandet års ansættelse.
Er det dig, vi søger, så send din ansøgning til digitaltansvar@digitaltansvar.dk senest den 10.
december.
Samtaler vil finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristen.

I foreningen Digitalt Ansvar arbejder vi målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af
digitale krænkelser. For det er ulovligt at dele billeder og film uden samtykke fra de personer, der optræder.
Det er klart efter dansk ret. Sammen med forskere og aktører sikrer vi mere viden og målrettet undervisning
om betydningen af digitale krænkelser. Du kan læse mere om DIGA her: https://digitaltansvar.dk/

