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Kommunikationskonsulent der brænder for grøn byudvikling  

Green Cities er et virkelig spændende miljøsamarbejde mellem 6 af de mest visionære kommuner i 

Danmark. Jeg mener, det er rigtigt set, at kommunerne skiller sig ud og stiller skrappe krav til miljøet. 

Det forpligtende medlemskab giver Kolding Kommune et godt udgangspunkt for at sætte dagsordenen 

på miljøområdet og samtidig brande sig i forhold til eksisterende samt kommende borgere. Jeg brænder 

for at udvikle og arbejde med kommunikation og byudvikling – og er personligt dybt optaget af 

miljøspørgsmål.  

   

Hvordan finder man den gode historie?   

Som kommunikationskonsulent i Kolding Kommune vil jeg stille skarpt på de succeshistorier, der sikrer 

Kolding Kommune en stærk profil både lokalt og nationalt. Jeg vil bruge min viden om arbejdet i 

kommuner og regioner samt mine kompetencer som en stærk netværker, der er opsøgende og åben over 

for nye inputs. I mit arbejde som kommunikationskonsulent for Odenses nye supersygehus Nyt OUH 

har jeg gode erfaringer med at samarbejde med pressen, skabe personlige relationer til nøglejournalister 

og vinkle budskaber og pressemeddelelser. De erfaringer vil give mig et godt udgangspunkt for det 

daglige arbejde i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding.  

  

Tværgående kommunikation med øje for målgruppen 

Det der virkelig motiverer mig ved denne stilling er, at jeg som konsulent skal kommunikere på mange 

niveauer og mestre flere forskellige kommunikationsgenrer. Fra mit arbejde på Nyt OUH har jeg 

erfaring med dagligt at jonglere mellem basiskommunikationsopgaver som nyhedsbreve og layout i 

forbindelse med konferencer og events – til direkte kontakt med politikere og presse. Det er min 

erfaring, at nøglen til at løse disse meget varierede opgaver, er hele tiden at have øje for medie, 

målgruppe og det bagvedliggende politiske niveau.   

 

Min personlige styrke i forhold til stillingen er, at jeg har stor ekspertise i at formidle meget 

komplicerede budskaber på en let tilgængelig måde til vidt forskellige målgrupper. Eksempelvis stod jeg 

på Syddansk Universitet for kommunikationsarbejdet til et større arrangement på kunstmuseet 

Louisiana. Debataftenen involverede forskere, politikere, virksomhedsledere og borgere. Det var en stor 

tilfredshed for mig at vinkle og åbne forskernes arbejde med miljø og levende teknologi, så nye 

målgrupper blev fanget af indholdet og fik lyst til at engagere sig.  

 

Teamspiller med lyst til at tage fat 

Kombinationen af at have arbejdet med kommunikation i både offentlige og private virksomheder i vidt 

forskellige brancher giver mig et godt udgangspunkt for at samarbejde på tværs af faggrænser. Jeg er 

udadvendt og engageret af person og trives med en stor kontaktflade i det daglige arbejde. I øjeblikket er 

jeg en del af en projektgruppe, og der opnår jeg gode resultater ved at skabe engagement og drive, 

omkring de projekter vi arbejder med.  

 

Jeg er sikker på at disse erfaringer vil være en klar force i arbejdet som kommunikationskonsulent, og at 

de kan sikre rettidig PR og kommunikation omkring Koldings engagement i Green Cities.  

Med venlig hilsen 

Marie Claire Andsager 


