
 

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. 
Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter 
og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, 
bærekraftige løsninger for hele landbruket og fornybar energi. Stiftelsen skal i sitt arbeide legge til grunn de fire 
hovedprinsippene for økologisk landbruk som omhandler helse, økologi, rettferd og varsomhet, slik de er 
definert av IFOAM Organics International. NORSØK har 21 ansatte og samarbeider tett med andre 
forskningsinstitusjoner og rådgivningsorganisasjoner.   

 

Kommunikasjonsrådgiver innen økologisk landbruk 

- 100 % stilling for snarlig tiltredelse 

NORSØK trenger en faglig dyktig, engasjert og motivert kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å 

styrke NORSØK sin strategiske og faglige kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt. Oppgavene vil 

være ansvar for utvikling, vedlikehold og produksjon av stoff for våre nettsider 

www.norsok.no,  www.agropub.no og øvrige sosiale media, bidra til utforming av 

populærvitenskapelige tekster og skrive redaksjonelle tekster til ulike eksterne media. Det vil også 

være mer operative oppgaver som for eksempel utforming av informasjonsmateriell til kurs og 

messer, muntlige presentasjoner av NORSØK, samt produksjon av foto, grafikk og film. Stillingen 

forutsetter et tett samarbeid med våre forskere og rådgivere.  

Kvalifikasjonskrav: 

- høyskole eller universitetsutdannelse (minimum bachelor) i fortrinnsvis kommunikasjon eller   

   journalistikk. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 

- god i norsk og engelsk skriftlig og muntlig 

- god digital kompetanse 

- førerkort klasse B 

 

Det vil telle positivt med:  

- interesse og kunnskap om økologisk landbruk, landbruk generelt og fornybar energi 

- relevant erfaring innen kommunikasjon 

- erfaring fra forskningsformidling 

- kjennskap til «Adobepakken» 

- erfaring med Craftcms som nettpubliseringsverktøy 

 

Personlige egenskaper/egnethet: 

- gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter 

- nytenkende 

http://www.norsok.no/
http://www.agropub.no/


- god på samarbeid og tillitsbygging 

- evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt  

NORSØK tilbyr: 

- et godt og stimulerende arbeidsmiljø 

- utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver 

- pensjonsordning i Statens pensjonskasse 

- ulike velferdsordninger 

- hjelp til å skaffe bolig 

 

Lønns- og tilsettingsvilkår:   

- lønn etter avtale 

 

Nærmere opplysninger: 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf. +47 407 69 922, E-post: 

turid.strom@norsok.no eller kommunikasjonsrådgiver Anita Land, tlf. +47 404 80 421 E-post: 

anita.land@norsok.no   

 
Send søknad: 
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til post@norsok.no  
 
Søknadsfrist: 9/12-2019. 
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