
Markedssjef hos  
Norges Døveforbund

Norges Døveforbund (NDF), stiftet i 1918, er en av landets eldste bruker-
organisasjoner. Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske 
samfunnet. Vi arbeider også for å styrke døve og hørselshemmedes 
situasjon på alle områder i samfunnet. NDF har gjennom de siste årene 
blitt modernisert og er nå en organisasjon i vekst. Vi er stadig ute etter 
å utvikle oss og oppretter nå en helt ny stilling som markedssjef. 

Vi søker nå etter markedssjef (100% stilling). Vi tilbyr en spennende jobb i et 
positivt og fremtidsrettet miljø. 

Stillingen innehar oppgaver som:
• Bygge tegnspråk som vår merkevare
• Finne flere inntektskilder til forbundet
• Ansvarlig for forbundets markedsføringsfunksjon i B2B (business to business)
• Styrke markedsaktiviteter hos våre lokallag
• Etablere og vedlikeholde forbundets markedsstrategi
• Gjennomføre og planlegge ulike arrangementer og kampanjer for forbundet

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning
• Erfaring fra strategisk salgsarbeid mot både små og større kunder
• Det er en fordel hvis du har kjennskap til døve og hørselshemmede

Personlige egenskaper:
• Strukturert og målrettet
• Kreativ
• Initiativrik
• Analytisk
• Stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges.

Du må regne med noe kvelds- og helgearbeid til visse tider av året. Du skal jobbe 
tett med vår kommunikasjonssjef og redaktør. NDF er en språkorganisasjon for norsk 
tegnspråk og arbeidsspråket på kontoret er norsk tegnspråk. Hvis søker ikke kan 
tegnspråk, er det en forutsetning at søker er villig til å delta i opplæring både via kurs 
og daglig praksis. Det tilbys tegnspråktolk fram til vedkommende kan nok tegnspråk til 
å kommunisere selv. 

Stillingstittel
Markedssjef

Ansettelsesform
100 % fast stilling

Hjemmeside
www.doveforbundet.no

Facebook
Norges Døveforbund

Arbeidssted
Grensen 9, 0159 Oslo.

Lønn etter avtale/tariff, pensjons- 
ordning og forsikring.

Spørsmål om stillingen kan 
rettes til:

Petter Noddeland
Generalsekretær
petter@doveforbundet.no
Mobil: 41410959 (kun sms)

Søknadsfrist 
01.november 2020

Tiltredelse 
Snart som mulig

Søknad og CV sendes på e-post til 
petter@doveforbundet.no

Vi kan tilby:
• Konkurransedyktige betingelser
• En god arbeidsplass og et godt arbeids-

miljø


