STUDENTERMEDARBEJDER

Start din karriere som studentermedarbejder indenfor marketing/
kommunikation på én af Danmarks
bedste arbejdspladser

Skel.dk Landinspektører er en virksomhed med knapt
85 ansatte fordelt på fem kontorer. Det ene finder du
i Slagelse og her vil du, som ny på holdet, få din plads.
Hjerneforsker Peter Lund Madsen kaldte i programmet
”Hjernekassen” landinspektørerne for ’samfundets sande helte’. At lære dig hvorfor, det er vores mission, under
din ansættelse som studentermedarbejder i Skel.dk.

Arbejdsopgaver som
studentermedarbejder i Skel.dk
Som studentermedarbejder i Skel.dk kan du f.eks. komme
til at udarbejde posts til de gængse kommunikationsplatforme, som du qua dit relevante kommunikations- eller
markedsføringsstudie, allerede har en bred – men sikkert
primært teoretisk viden omkring. Er du mere sulten efter
at kaste dig over arbejdet med CMS (WordPress), SEO og
Google Analytics, holder vi dig heller ikke tilbage.
Det afgørende for os er, at du i Skel.dk laver det, du syntes er sjovt – for her er dine kompetencer helt sikkert
også størst! I løbet af din arbejdsdag må du også forvente
at springe til ved forskellige administrative og mere praktiske opgaver, for på et kontor, hvor tempoet er så højt,
at der burde være hastighedsgrænser på gangarealerne,
er der brug for, at vi hjælper hinanden.

I Skel.dk bliver du tilbudt
•

En helt nyoprettet plads på Skel United, og dermed
mulighed for selv at sætte retning

•

En energisk, sjov og uhøjtidelig arbejdsplads, hvor du
hurtigt vil opleve, at her gider man godt være

•

Sparring, opbakning samt faglig og personlig udvikling

•

Rammerne til at gøre teorien til virkelighed

•

Et 4 x Great Place to Work-certificeret arbejdsmiljø,
85 engagerede kollegaer og de fedeste firmaarrangementer

•

En arbejdsplads let at komme til lige overfor Slagelse
Station

I stillingen refererer du til direktionsassistent og
kommunikationsansvarlige Mette Morgen. Sammen vil I
tilrettelægge arbejdsopgaver og arbejdstid, så der tages
hensyn til dit studie. Vi regner med at se dig på kontoret
i Slagelse ca. 10 timer om ugen.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt til job@skel.dk. Ansøgningsfrist er 1. december 2021, men vi afholder løbende samtaler.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen får du hos Mette
Morgen, tlf. 60161239 eller mail mbm@skel.dk.

