
ER DU VORES NYE STUDENTERMEDHJÆLPER I MARKETING? (TIDSBEGRÆNSET) 

Er du kreativ, en ørn til billedbehandling og til at skrive inspirerende tekster på de digitale platforme? Er 

du service-minded til fingerspidserne og har du lyst til at være en del af en forretning i rivende udvikling? 

Vi søger en struktureret studentermedhjælper, der kan assistere med diverse opgaver relateret til 

virksomhedens marketing og kommunikationsopgaver 10-12 timer om ugen i Mosaikhjørnet. Stillingen er 

tidsbegrænset indtil d. 28. februar 2022. 

 

Dine væsentligste arbejdsopgaver: 

• Planlægge og håndtere sociale media posts 

• Forfatte tekster til de sociale medier 

• Besvare og supportere henvendelser på de sociale medier 

• Udarbejde grafikker til trykte materialer (foldere, skilte, magasiner)  

• Bistå ved administrative ad hoc-opgaver  

• Opdatere rutineprægede opdateringer på hjemmesiden  

• Forberede og assistere til events 

 

Hvem er du? 

• Du har erfaring med InDesign og Photoshop 

• Du tager flotte billeder og er vant til at poste på de sociale medier  

• Du har arbejdet i WordPress eller et andet webprogram 

• Du taler og skriver fejlfrit dansk, da det er påkrævet i vores kommunikation  

• Du kan fremvise pæne karakterer inden for grafisk design, kommunikation eller digital marketing  

• Du har et godt humør og ikke er bange for at tage fat, også på de mindre spændende opgaver 

Samtidig er du en proaktiv og selvstændig person, som er god til at opretholde struktur, er omhyggelig 
og kan bevare overblik over igangværende opgaver. Da der er tale om en central stilling med kontakt til 
vores kunder og interne medarbejdere, er det vigtigt at du trives med et udadvendt job med en stor 

kontaktflade. 
 

Du kan forvente… 

… at skulle arbejde med en høj grad af selvstændighed. Du bliver en del af et miljø med høj faglighed, en 
flad organisation og en uformel og afslappet atmosfære. Din arbejdsdag vil primært foregå i vores 

marketing- og projektafdeling i Glostrup. 

Interesseret? 

Send din ansøgning til lhm@mosaikhjornet.dk senest d. 20. september 2021. 


