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Er du i gang med en uddannelse inden for kommunikation, marketing eller web? 
Og kunne du tænke dig et studiejob, hvor du får praktisk erfaring med intern/
ekstern kommunikation, marketing, sociale medier og grafisk arbejde?  
Så kan det være dig vi har brug for. 

Jobbet

Du bliver en del af et team bestående af 29 engagerede medarbejdere i salg, service og 
administration. Dine primære opgaver vil være at udarbejde og opdatere vores kommunikations- 
og marketingmateriale, samt at opdatere vores hjemmeside og sociale medier. 

Jobbet er baseret på 10 - 15 timer ugentligt med mulighed for i høj grad at tilrettelægge arbejdet 
efter dit studie. Vi stiller det nødvendige udstyr som PC og telefon til rådighed, og du vil få en 
grundig oplæring i Lelys systemer og designmanual.

Arbejdsområder

Med udgangspunkt i Lelys designmanual og skabeloner vil du skulle arbejde med:
• Annoncer
• Sociale medier
• Opdatering af præsentationer
• Nyhedsbreve internt og eksternt
• Opdatering af hjemmeside og webshop

Om dig

Som person er du nysgerrig og udadvendt, og ønsker at afprøve dine kompetencer i praksis. 
Du deler din viden og bidrager aktivt til vores fortsatte udvikling inden for marketing og 
kommunikation.

Ansøgning

Send din ansøgning mærket "Marketingassistent" til administrationschef Kent S. Nielsen på 
knielsen@her.lelycenter.com. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at ringe til 
Kent på tlf. 23 34 24 18.

Vi behandler ansøgninger løbende, og venter gerne på den rette kandidat.
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Studiejob som marketingassistent?
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