Studentermedhjælper til kommunikation & marketing

Symbion Community er Danmarks største iværksættermiljø. Vi huser mere end 650
ambitiøse små og mellemstore startups og iværksættervirksomheder fordelt på vores 6
lokationer i København. Vi skaber nærværende community og optimale rammer inden
for udvalgte brancher og økosystemer.
Vi søger en dynamisk og energisk medarbejder til et alsidigt studenterjob i kommunikations- og
marketingteamet. Du vil komme til at arbejde på tværs af virksomhedens lokationer i København
fordelt på Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Islands Brygge. Du vil blive en del af
et team på 12 personer, som tager sig af netværk, udlejning, kommunikation, markedsføring m.m.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

Vi lægger vægt på, at du:

Skrive blogindlæg og artikler om og for
iværksættere
Skrive og redigere tekster til vores
hjemmeside og nyhedsbreve
Lave korte videoer til brug på bl.a.
SoMe
Assistere i diverse
kommunikationsarbejde

Er i gang med en uddannelse inden for
marketing, kommunikation eller
lignende
Skriver fejlfrit dansk og engelsk
Er lærenem og kan arbejde
selvstændigt
Er struktureret og har overblik
Er fleksibel og klar til også at løfte
større opgaver, når der er behov for det

Det er en fordel, hvis du:

Vi tilbyder:

Har interesse for eller viden om
iværksætteri
Har erfaring fra relevant studiejob eller
frivilligt arbejde
Har erfaring med WordPress,
Mailchimp, Canva, iMovie og SEO
Som person er udadvendt og
tillidsskabende, forstår dig på
mennesker og ikke mindst har en god
portion forretningsforståelse

Et attraktivt job i en mindre virksomhed,
hvor tonen er uformel og ligefrem.
Der lægges stor vægt på medarbejdernes
trivsel, vi tilbyder en række personalegoder,
og du vil komme til at arbejde i og med et
team af dedikerede medarbejdere i
konstant forandring.

Stillingen er 10-15 timer om ugen og tilrettelægges fleksibelt efter aftale med kontoret og med
hensyntagen til eksaminer. Stillingen er lønnet. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte
Neel Hein Bertelsen, nhb@symbion.dk, tlf.: 2886 7873.
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest torsdag den 1. september 2022.
Vi indkalder løbende til samtaler. Ansøgning og CV skal vedhæftes en email som sendes til
nhb@symbion.dk, Mrk. Studentermedhjælper til kommunikation & marketing.
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