STUDENTERMEDHJÆLPER
MED FOKUS PÅ VIDEO, SOME OG KOMMUNIKATION
Vi søger en studentermedhjælper, der kan deltage i arbejdet med kontinuerligt at
producere nyt, relevant og værdiskabende indhold til vores forskellige kanaler – bl.a.
hjemmeside og SoMe.
Du skal:
• være en del af vores web og SoMe redaktion
• have fingeren på pulsen i den digitale verden og vide, hvordan målgruppen kan
fanges med levende videoer, billeder og tekster
• producere indhold (billeder, tekst, video og meget gerne animationer) til bl.a.
hjemmeside, intern social platform (IBM Connections), Facebook, YouTube og
LinkedIn
• komme med ideer og input til nyheder til eksterne og interne websider samt
SoMe.
Du:
• er en haj til IT og det tekniske, det være sig CMS systemer, videoproduktion og
SoMe. Vi arbejder med Wordpress og Adobe CS.
• kan lave fængende videoer til både medarbejdere, presse og kunder
• er i gang med en bachelor-/kandidatuddannelse
• arbejder selvstændigt og kan jonglere med mange bolde
• er opdateret på den digitale verden og ved, hvordan du med det rigtige indhold og
medie kan fange opmærksomheden hos forskellige målgrupper
• skriver flydende dansk og engelsk
• er ambitiøs, men også glad for rugbrødsarbejde.
Vi tilbyder:
• Et studenterjob i en spændende, professionel virksomhed med store udfoldelsesmuligheder, personligt og fagligt
• Dygtige kollegaer
• Omgivelser, hvor teamånd og den enkelte medarbejders trivsel er en væsentlig
del af virksomhedskulturen
• Konkurrencedygtig løn.
Du vil blive en del af vores marketingteam, som er tæt knyttet til vores salgsafdeling.
Dit arbejdssted vil være i vores hovedkvarter i Gevninge uden for Roskilde, men med
mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale.
Din arbejdstid vil ligge på ca. 8 timer om ugen.
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Ansøgning
Ansøgning mærket ”Studentermedhjælp - video”, vedlagt CV og relevante
uddannelsespapirer sendes i PDF-format til kle@vestergaardcompany.com
inden 29/12-2017. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marketingchef Karina
Læssøe på hverdage på tlf. 4642 2279.
Vestergaard Company A/S er med 250 medarbejdere markedsleder i verden
inden for udvikling, produktion og salg af højteknologiske køretøjer til afisning og
anden servicering af fly. Produkterne sætter standard for branchen med hensyn
til kvalitet og funktionalitet og afsættes til flyselskaber og lufthavne over hele
verden.
Vestergaard Company er en velkonsolideret virksomhed i vækst og med et trygt
og udviklende arbejdsmiljø, der fremmer kreativiteten og skaber nye muligheder
og forretningsområder i harmoni med miljø og omgivelser.
Vi er en international virksomhed og har kontorer i Danmark, USA, Frankrig og
Fjernøsten.

