Studentermedarbejder til
Marketing og kommunikation

Er du vores nye kollega til Vicuras’ interne og eksterne kommunikation og marketing? Vicuras søger lige nu en
haj til formidling, som kan være med til at styrke vores brand igennem stærk og målrettet marketing. Det er en
fordel, hvis du har erfaring med B2B kommunikation og markedsføring.
OM STILLINGEN
I stillingen vil du som studentermedarbejder få et stort selvstændigt ansvar for en lang række forskellige opgaver.
Opgaverne vil omfatte en lang række interne og eksterne kommunikationsopgaver, håndtering af SoMe-kanaler,
herunder kampagner og annoncering, samt udarbejdelse af markedsføringsmaterialer i tæt samarbejde med vores grafiker.
Stillingen handler i al sin væsentlighed om at optimere og udvikle Vicuras’ kommunikation og markedsføring bedst
muligt og heraf styrke vores position og forretning. I stillingen ligger en klar forventning om at den rette kandidat,
kan opbygge en væsentlig synlighed omkring Vicuras. Der er altså tale om at fastholde og tiltrække nye kunder
ved kreativt- og stærkt content, samt være med til at forbedre vores nuværende kommunikation med nye og
kreative tiltag. Du vil arbejde tæt sammen vores direktør og vores grafiker samt eksterne bureauer, der står for
vores SEO, AdWords mm.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
•

Eksterne og interne kommunikationsopgaver, herunder e-mail markedsføring og re-marketing,

•

Udarbejdelse af trykte og digitale materialer i samarbejde med grafiker,

•

Bistå vores direktør i intern kommunikation til medarbejdere i hele Danmark,

•

Opsætning og bearbejdning af data fra tilfredshedsundersøgelser,

•

Kvalitetssikring af tekster og øvrige materialer,

•

Optimering og bedst mulig udnyttelse af SoMe kanaler (FB, Instagram og LinkedIn)

•

Planlægge, koordinere og optimere annoncering, kampagner og konkurrencer på SoMe

•

Løbende optimering og opdatering af hjemmeside og tilhørende landing pages

•

Arbejde med grafiske elementer, fotos og video

•

Ansvarlig for photoshoots til fotobank

•

Samarbejde med bureau om SEO og AdWords

•

Bestilling og overblik af markedsføringsmateriale

•

Andre markedsføringsopgaver

Vicuras er en lille organisation, hvorfor det ligeledes forventes, at du er klar til at hjælpe med opgaver, som ikke
står i direkte relation til stillingen.

HVEM ER DU?
Vi søger en ny kollega, som er i gang med en videregående uddannelse. Du har måske næsten færdiggjort din
bachelor i markedsføring og kommunikation, og skal snart starte på din kandidat, og du har måske aktuelt et
studiejob, hvor du ønsker mere ansvar. Du er knivskarp, selvstændig, ambitiøs og har stærke samarbejdsevner.

Du formår at se fremad og sætte dig ind i Vicuras. Derudover har du et drive, der gør, at du ønsker at gøre en
forskel. Du er fortrolig med generelle kommunikations- og markedsføringsopgaver samt SoMe. Yderligere er
kendskab til Microsoft Marketing, SurveyMonkey og WordPress en klar fordel.
VI TILBYDER
Som vores nye kollega, bliver du en del af et energisk og uformelt team. Vi holder til på Wilders Plads på Christianshavn, og kontoret består af otte dygtige medarbejdere i tæt og tillidsfuldt samarbejde.
Du tilbydes en stilling, hvor du i tæt samarbejde med vores direktør, i høj grad får mulighed for at påvirke og
drive Vicuras ind i den næste fase.
Du vil få mange forskellige og alsidige arbejdsopgaver, og dit arbejde vil være afvekslende med en meget stor
grad af ansvar.

Dit arbejdssted vil være på Christianshavn i København, og det forventes at du kan arbejde 12-18 timer pr. uge.
Lønpakke vil være efter kvalifikationer. Ansættelsesstart vil ideelt være fra medio juli 2019, men vi venter også
gerne på den helt rigtige kandidat.
OM VICURAS
Vicuras vil være det foretrukne valg som leverandør af sundheds-/behandlingsordninger i Danmark. En strategi,
der tager afsæt i en klar vision om, at vi vil være de bedste til at fremme sundheden på de danske arbejdspladser.
Vicuras betyder pleje og omsorg for livet. Og det er netop hvad vi tilbyder vores kunder og deres medarbejdere. Med behandlingsordninger til alle typer virksomheder i hele Danmark, arbejder vi hver dag på, at være
bidragsyder til et markant forbedret arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.
Vicuras er i stor vækst, og har på nuværende tidspunkt 80 kunder og 79 sundhedsfremmende behandlere i
Danmark. Et antal som vi forventer vil stige to-tredobbelt i de kommende år.
LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?
Hvis du vil være en del af vores dynamiske arbejdsplads, så send venligst din ansøgning med CV og alle relevante
bilag til job@vicuras.dk. Vi afholder samtaler løbende og ansættelsen sker, når vi har fundet den rette kandidat
til stillingen. Tøv derfor ikke med at sende os din ansøgning.
Du er velkommen til at kontakte Jakob Ørnskov, på telefon 7060 2400 eller på mail jakob@vicuras.dk, hvis du vil
vide mere om stillingen.

