WSY søger studentermedarbejder til kommunikation og marketing
WSY (We Serve You ApS) er en IT-virksomhed i udvikling, der udelukkende opererer på B2B markedet og allerede har en
masse interessante kunder.
Vores nuværende medarbejder stopper desværre snart. Derfor søger vi nu efter vores nye studentermedarbejder.
Brænder du for at opbygge erhvervserfaring og dygtiggøre dine kompetencer indenfor kommunikation og marketing?
Så har vi brug for din hjælp til en række forskellige opgaver.
Hos WSY vil du blive en del af vores team på 7 medarbejdere.
Du bliver en del af en virksomhed med flad struktur og med mulighed for og opfordring til at sætte dit eget præg på
arbejdet.
Dine ansvarsområder
I dette job kommer du til at arbejde på en bred vifte af opgaver, hvorfor du skal trives i et arbejde med forskelligartede
opgaver, men hvor du også er med til at prioritere arbejdsopgaverne.
•
•
•
•
•

Styrke tilstedeværelsen af WSY på de sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram)
Skrive artikler – nyheder, blogindlæg, opslag, content – til relevante fagmagasiner og medier.
Turde brainstorme på de generelle kommunikationsopgaver/strategi
Producere, redigere og udsende nyhedsbreve/content til eksisterende kunder
Optimere tekster og udtryk på hjemmesider

Dine faglige og personlige kvalifikationer
I WSY kommer du til at drive nogle vigtige processer, hvorfor det er vigtigt, at du:
•
•
•
•
•
•

Er interesseret i og har ideer til udviklingen af løsninger på elektroniske platforme og sociale medier
Har flair for arbejde med digitale platforme/systemer
Har erfaring med arbejde i CMS systemer såsom Wordpress og gerne erfaring med Facebook Business
Manager.
Er god og korrekt skrivende på dansk – også gerne på engelsk.
Tager ansvar og er struktureret samt detaljeorienteret
Har forståelse for de vilkår, der er, når man arbejder med B2B-marketing

Ansættelsesforhold
Den ugentlige arbejdstid er 10-15 timer. Arbejdstiden aftaler vi sammen og vi er naturligvis fleksible når det gælder
behov for mindre arbejde ifm. Eksamensperioder.
Virksomheden
Du bliver en del af en af en spændende IT-virksomhed i Aarhus. Kontoret ligger i Åbyhøj, som er 10 minutter fra Aarhus
Centrum. Virksomheden specialiserer sig i digitale platforme og fokuserer udelukkende på B2B markedet.
Se mere på www.wsy.dk
Kontakt
Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ulrich Juul Jacobsen via telefon +45
26797378 eller mail ujj@wsy.dk

