
Stillingsbeskrivelse 

Tittel : Presse- og kommunikasjonsansvarlig 

Stilling: fast heltid, i henhold til norsk arbeidsmiljølov 

Tiltredelse : fra 16. oktober 2017 

Lønn: ca. 35 000 NOK i måneden (brutto) 

Arbeidssted : Den franske ambassaden i Oslo (Drammensveien 69) 

 

Søknadsprosses og utvelgelse: Søknad og CV sendes på fransk innen 31. juli 2017 til 

ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr Aktuelle kandidater vil bli innkalt til et intervju.  

 

Stillingsbeskrivelse: Under ledelsen av ambassadøren og i samarbeid med diplomatene ved 

ambassaden, har presse- og kommunikasjonsansvarlig som hovedoppgaver å følge det norske 

nyhetsbildet knyttet til utvalgte temaer som interesserer ambassaden, håndtere ambassadens 

kontakt med pressen og norske journalister, utarbeide ambassadens kommunikasjonsplan og 

oppdatere hjemmesiden, samt forvalte kontoene på sosiale medier. Ved presse- og 

kommunikasjonsavdeligen vil vedkommende jobbe i nært samarbeid med en 

kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider.  

 

Hovedoppgaver: 

1) Norsk medieovervåking: 

- daglig medieovervåking av norsk presse, på papir og nett, samt radio og tv 

- daglig muntlig presentasjon på fransk av det norske nyhetsbildet 

- medansvar for redigering og utsendelse av et daglig pressesammendrag på fransk fra norsk 

presse 

- redigere sammenfattede rapporter om utvalgte temaer som interesserer ambassaden 

- oversette presseartikler, pressemeldinger, og dokumenter osv. til fransk og norsk 

 

2) Kontakt med pressen: 

- jevnlig personelig kontakt med journalister i Norge 

- ansvar for mediehåndtering ved begivenheter organisert av ambassaden (forslag til 

journalister, kontakt, pressedekning etc) 

- sende ut informasjonsmatriell fra det franske utenriksdepartementet til norsk presse og andre 

kontakter 

- skrive og sende ut norske pressemeldinger 

 

3) Kommunikasjonshåndtering: 

- utarbeide og følge opp ambassadens kommunikasjonsplan  

- fotografere ved begivenheter organisert av ambassaden og hvis mulig lage videoer 

- administrere ambassadens hjemmeside, samt skrive artikler for publisering 

- produsere og publisere innhold på fransk og norsk på Twitter og Facebook 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

- minst fire års (relevant) høyere utdannelse (master) 

- fransk morsmål, og svært gode språkkunnskaper i norsk og engelsk 

- god kjennskap til det norske medielandskapet  

- bred forståelse av norsk politikk, økonomi og kultur  

- kjennskap til fransk politikk, økonomi og kultur 

- god kjennskap til de vanligste programvarene (Word, Excel…) og erfaring med å publisere 

på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 

- ønskelig med ferdigheter i produksjon av korte videoer, inkl. redigering om nødvendig  

 

Kandidaten må være bosatt i Norge 
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Personlige egenskaper: 

- dynamisk og initiativrik 

- evne til å arbeide godt i team 

- kontaktskapende 

- tilgjengelig og ansvarsfull  

- diskresjon 

 


