Kompas Kommunikation søger svensk studentermedhjælper
samt svensk senior freelancerådgiver
Send din ansøgning nu
Vi har travlt med pressehåndtering, strategiplanlægning,
influencer marketing, udvikling
af content til sociale medier,
community management,
tekstarbejde og meget mere
for vores svenske kunder inden
for særligt forbrugsvarer, livsstil
og sundhed. Derfor ønsker vi
at opruste med flere svenske
medarbejdere til vores kontor i
hjertet af København.
Er du flydende på svensk, men
forstår og er forståelig på dansk,
så er det måske dig, vi leder
efter. Vi søger både en svensk
studentermedhjælper (15-20
timer pr. uge) samt en senior
freelancerådgiver.

Hvem er du?

Som studentermedhjælper forestiller vi os,
at du enten er færdiguddannet inden for
kommunikation, PR og medier – eller på
sidste del af din universitetsuddannelse. Som
senior freelancerådgiver har du arbejdet med
PR og kommunikation i minimum 4 år.
Det er et plus, hvis du har arbejdet med
opsætning af annoncer til Facebook og
Instagram, men ikke et krav.

Vi tilbyder

Uanset hvilken stilling du søger, kommer du
til at arbejde med en bred vifte af opgaver, fx:
Pressehåndtering inkl. udvikling af
medielister
Research
Udvikling samt versionering af pressemateriale fra dansk eller engelsk til svensk

Du er bosiddende i Danmark og kan
arbejde fra vores kontor på Toldbodgade i
København K.

Influencer marketing

Du forstår og følger med i det svenske
mediebillede, tænker kreativt ift. PR-,
influencer- og SoMe-kampagner og
har meget gerne et netværk af svenske
journalister – i særdeleshed inden for
sundhed og livsstil.

Community management
(Facebook og Instagram)

Du er energisk og positiv. Derudover
lægger vi vægt på kreativitet samt lyst og
mod til at byde ind med dine egne ideer
og holdninger. Og hvis du elsker at vinkle
historier og skrive journalistisk, så er vi tæt
på et match.

Eksekvering af kampagner

Planlægning og afholdelse af events

Har vi vakt din interesse? Så send
allerede nu en motiveret ansøgning,
CV og en beskrivelse af dig selv til
sverige@kompas.dk snarest muligt.
Vi holder samtaler løbende.
Eventuelle spørgsmål om
stillingerne kan rettes til:
Fredrika Sundgren
+46 739 09 88 51
fredrika@kompas.dk
Skriv i din ansøgning, om
du søger stillingen som
studentermedhjælper eller
senior freelancerådgiver.

Tekstforfatning
Kunderådgivning

Du kommer til at arbejde i et fleksibelt og
udviklingsorienteret miljø, hvor kreativitet,
selvstændighed, godt håndværk og faglig
nytænkning er sat i højsædet.

Kompas Kommunikation
Toldbodgade 55
1253 København K

