AdvokatFyn a/s søger studentermedhjælper til
kommunikation
Er du interesseret i kommunikation og markedsføring, og har du lyst til i samarbejde at løse
kommunikationsopgaver for Sydfyns største advokatfirma?
Hos AdvokatFyn a/s søger vi en studentermedhjælper til kommunikation samt håndtering af
virksomhedens markedsføring.
Dine arbejdsopgaver
- Udvikle pressemeddelelser, annoncer og nyhedsartikler.
- Håndtering af hjemmeside – opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideindhold (fordel at
have kendskab til SEO og AdWords).
- Medvirkende til at udforme kommunikationsstrategier.
- Administrering af kommunikations-flowet.
- Øvrige forefaldende kommunikationsopgaver.
Dine kvalifikationer
- I gang med en videregående uddannelse indenfor kommunikation og/eller
markedsføring/marketing (bachelor eller kandidatniveau).
- Passion for kommunikation.
- God til at kommunikere klart, tydeligt og grammatisk korrekt.
- Grundlæggende forståelse for planlægning, udvikling og eksekvering af
kommunikationsprodukter i overensstemmelse med vores mission/vision og identitet.
- Øje for strategisk brug af kommunikation.
- Forståelse for brugen af adskillige kommunikationskanaler – traditionelle som webbaseret.
- Kreativ – både skriftligt og visuelt.
Om dig
- Lærenem og gåpåmod.
- Selvstændig, produktiv og struktureret.
- Besidder overblik.
- Omhyggelig, detaljeorienteret og fleksibel.
Vi tilbyder
- Enestående mulighed for at omdanne din aktuelle og nyeste viden indenfor kommunikation og
markedsføring i praksis.
- En arbejdsplads med gode kollegaer og uformel, humørfyldt stemning.
- Ugentlig arbejdstid 8-10 timer.
Ansøgningen
Synes du at stillingen lyder interessant, så kan ansøgning sendes til advokat Julie Skaarup
Bergstrøm på mail: jsb@advokatfyn.dk. Alle ansøgninger behandles fortroligt. Ansøgningsfristen er
den 15. november 2021. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 62 21 00 00.
Om AdvokatFyn a/s
AdvokatFyn a/s er Sydfyns største advokatfirma med afdelinger i Svendborg, Ringe og Ærøskøbing
og ca. 35 ansatte. Vi beskæftiger os med både privatret og erhvervsret.
Læs mere på www.advokatfyn.dk
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