
Dansk Brystkræft Organisation (DBO) søger en  
freelance journalist til vores medlemsmagasin DBObladet,  
der udkommer tre gange årligt

DBObladets vigtigste formål er at give  
medlemmerne information om brystkræft- 
relaterede emner, inklusive forskning og  
politisk beslutningstagen. Ved at reflektere 
de mange aktiviteter, der bl.a. foregår i 
organisationens 8 kredse, som er fordelt 
på fire af Danmarks fem regioner, binder 
DBObladet organisationen sammen. 
DBObladet er samtidig DBOs visitkort 
og en af vores vigtigste kanaler til 
kommunikation med eksisterende, nye 
og potentielle medlemmer. Vi arbejder 
pt på vores mediestrategi, hvor bladet vil 
blive integreret i organisationens samlede 
kommunikationsaktiviteter.

Vores nye journalist bliver ansvarlig for  
planlægning, disponering og levering af  
indhold til tre numre om året i tæt 
samarbejde med DBOs bladudvalg. 
Udvalget består af 5 medlemmer: 
Ansvarshavende redaktør (DBOs formand 
eller en anden udpeget af formanden), 
grafiker (ansvarlig for det grafiske udtryk), 
DBOs konsulent (overordnet ansvarlig for 
organisationens kommunikation) samt to 
bestyrelsesmedlemmer. Du har konkret 
erfaring med medlemsorienteret journalistik 
og evner at sætte dig ind i de forskellige 
aspekter af en kræftsygdom som brystkræft. 
Det kan være en fordel, at du har erfaring 
med sundhedsområdet personligt eller 
professionelt.

Vi forventer, at du er opsøgende, arbejder 
kreativt og selvstændigt. Som person er du 
lyttende, empatisk og god til at samarbejde. 
Du kan bidrage med konkrete ideer til 
bladets indhold, også gerne ud fra input 
fra vores medlemmer. Du har gejst og lyst 
til at videreudvikle bladet i samarbejde med 
grafiker og konsulent.

Kan du:
 skrive engageret – både kortere og  

 længere (journalistiske) tekster

 se og vinkle en historie, som når ud  
 til medlemmerne og samtidig  
 understøtter eventuelle faglige og  
 politiske formål

 få gode ideer

 samarbejde og sparre med andre

 arbejde ud fra vores (kommende)  
 mediestrategi og bladpolitik

Så tilbyder vi
 Et stærkt samarbejde om bladproduktion,  

 spændende opgaver, med mulighed for  
 at sætte dit eget præg

 Fast aflønning pr nummer efter aftale

Frist 
Vi ønsker stillingen besat den 1. oktober  
(til produktion af februarnummeret af  
DBObladet.  
 
Send ansøgning og CV og evt. referencer 
via mail til Dansk Brystkræft Organisation  
v. konsulent Randi Krogsgaard på 
rakr@brystkraeft.dk, skriv ’Freelance  
journalist DBObladet’ i emnefeltet. 

Ansøgningsfristen er fredag d. 20. sep- 
tember kl. 20. 

Du kan høre mere om stillingen eller  
om Dansk Brystkræft Organisation ved  
at kontakte DBOs konsulent Randi Krogs- 
gaard på 20 48 83 84.
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til DBObladet
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Dansk Brystkræft  
Organisation (DBO)
- er en selvstændig lands- 
dækkende, almennyttig og 
frivillig patientorganisation 
med mere end 2.300 med- 
lemmer, der enten har bryst- 
kræft, har haft brystkræft 
eller har en genmutation,  
der disponerer for brystkræft.

Vores formål er at øge 
kendskabet til brystkræft  
bl.a. via oplysning og  
undervisning, at arbejde  
for at sikre en ensartet  
og optimal behandling af  
brystkræft, at fremme lokale 
aktiviteter og interesser for  
medlemmerne, at vejlede  
og støtte personer med  
brystkræft. I samarbejde  
med bestyrelsen varetager 
vores 8 lokalkredse den 
daglige kontakt til lokale 
medlemmer.

Vores fokus er på de ud-
fordringer brystkræftramte 
i Danmark møder i deres 
dagligdag, fra screening, 
tidlig diagnostik, behandling, 
tilbagefald af sygdommen, 
senfølger og tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet efter 
diagnostik og behandling.


