Nyt ansigt på Freja Skolen
Kommunikationsmedarbejder og –assistent:
Mit navn er Robert Holmquist, og jeg er pr. 26. november 2018 tiltrådt
stillingen som kommunikationsmedarbejder, -assistent og facilitator.
Hvad består mit arbejde så i?
Som kommunikationsmedarbejder er jeg blevet ansat til at lægge grundlaget for en
dynamisk og sammenhængende kommunikation for Freja Skolen – både internt og
ekstern.
I den kontekst er jeg den, der er ansvarlig for, at vidensformidling, informationsdeling
og orientering bliver rettet de rigtige og relevante steder hen.
Min tilgang vil være at skabe kontinuitet og overensstemmelse mellem teori og praksis med en samlende
sammenhængskraft for øje; så der er samhørighed mellem delene i helheden i form af en konstruktiv og
gensidig dialog.
Opsummering af mit arbejdsfelt:





Holde styr på Freja Skolens kommunikation:
- Skabe meningssammenhæng i kommunikationen
- Skabe struktur og koordinere kommunikation og administration
- Effektivisere krydsfeltet mellem kommunikation og
administration
Opdatere Freja Skolens digitale platform
Markedsføring og pressekontakt

Hvor kan man så finde mig?
Jeg vil være at finde på kontoret, som jeg deler med Gisela.
Min træffetid – både fysisk, telefonisk og digitalt er: mandag-tirsdag, torsdag-fredag - alle dage kl. 813:30;
Tlf.: 5070 1758, Mail: kontakt@freja-skolen.dk
Min baggrund:
Jeg er uddannet cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet med speciale om filosofisk
tænkning som grundlag for dannelse og intellektuel udvikling i den kontinentale tradition, eftervist ved brug
af Heidegger, Derrida og Foucault.
Jeg har i en længere årrække været selvstændig erhvervsdrivende med en kaffebar på
Nørrebro, hvor jeg ud over den daglige drift har stået for personalestyring og –håndtering, tidsplanlægning,
projektstyring og pressekontakt.
Jeg er en ivrig kronikør og debattør især i emnefeltet omkring digitalisering, dannelse og
identitetspolitik – og i den sammenhæng finder jeg Steiners samfundsopfattelse interessant og konstruktiv
baseret på grundtankerne: sammenhængskraft, bæredygtighed og helhed.
Min seneste kronik blev publiceret i Kristelig Dagblad, og handler om den enkeltes ansvar for sin digitale
tilværelse:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/vi-har-selv-ansvar-vores-digitale-liv-det-er-letkoebt-givetechgiganterne-skylden-alt
Som skrevet står, er jeg at finde på skolens kontor, hvor jeg vil stå til rådighed inden for det,
der er mit arbejdsfelt.
Med venlig hilsen
Robert Holmquist

