Studenterjob hos Mediabørs Danmark A/S
Brænder du for media, marketing og reklame? Synes du at sociale media, SEO og SEM er
en verden fuld af muligheder? Kan du arbejde selvstændigt og har mod på drive dine
egne projekter? Har du samtidig overskud og vil afprøve det du har lært med praktisk
marketingarbejde, så kan vores ledige studenterjob blive dit.
Jobbet
Din opgave vil blive en vigtig støttefunktion for vores ledelse og sælgere. Du vil få ansvar for at drive udvalgte
webprojekter, herunder ansvar for udvikling og opfølgning på online kampagner. Du vil ansvare for opdatering
og vedligeholdelse af website. Samtidig vil du få til opgave at arbejde med markeds- og målgruppeanalyser til
støtte for vores sælgere og vil kunne sætte dit aftryk på hvad der kommunikeres ud af huset. Jobbet vil give dig
et stærkt indblik i effekten af markedsføring og hvordan off- og online medier fungerer.
Profil
Vi forventer at du er på en relevant studieretning med fokus på marketing og kommunikation, og at du som
minimum har læst et par år. Du er tæt på at afslutte bachelor eller har lige påbegyndt overbygning. Du arbejder
struktureret og har sans for både helheden og detaljen. Du er analytisk stærk og formår at kommunikere
præcist og forståeligt.
Som person er du udadvendt, positiv, servicemindet og du brænder for at lave resultater.
Vi tilbyder
En spændende og dynamisk virksomhed med effektive medieplatforme og spændende kunder. Solid faglig
støtte og fleksibel tilrettelæggelse af dit arbejde med hensyntagen til dit studie. Ca. 15 timers arbejde per uge,
der fastsættes efter aftale og afregnes på timebasis månedligt.
Arbejdssted i hjertet af København ved Nørreport Station.
Ansøgning
Send din ansøgning og CV på mail til Adm. Direktør René Bang Hansen inden d. 10. januar 2016.
Mailen skal sendes til info@mediabors.dk.
Spørgsmål til jobbet kan enten mailes eller ring på telefon 3391 1111.
Tiltrædelse snarest.

Kort om Mediabørs Danmark A/S

Mediabørs Danmark A/S er et mediesalgsbureau og har eksisteret siden 2003. Vi repræsenterer blandt andet Post Danmark, København Kommune, en række
magasinudgivere og medier med optimering af salgsarbejdet. Vi er kendt for resultatsøgende, energisk og professionelt salgsarbejde. Vi arbejder med digitale,
traditionelle og kreative medier og vores fokus er på solide, intelligente og effektive løsninger. Vores kontor er placeret i hjertet af København.
Se mere på www.mediabors.dk.
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