
Kan du skabe en stærk fortælling og styrke vores brand?   

Brænder du for SoMe og leder du efter nye spændende udfordringer ved siden af dit studie? Så har du 

nu mulighed for at få et relevant studiejob hos Samuelsen. Vi søger to studenter, der er digitale til 

fingerspidserne og som kan skabe en bro mellem SoMe, salg og branding. 

Samuelsen er landets førende udbyder af professionelle politiske netværk. Vi er en politisk og økonomisk 

uafhængig virksomhed, og vores målsætning er at tilbyde vores medlemmer fagligt funderede, politiske 

netværk, som styrker deres kompetencer og skaber værdifulde personlige relationer på tværs af fagområder.  

Vi driver over 25 netværk i hhv. København og Aarhus, som beskæftiger sig med emner inden for forskellige 

politikområder, kommunikation og forvaltning. 

Opgaver 

Vi søger 2 studenter:  

- en med fokus på at skrive/journalistiske opgaver og  

- en med fokus på branding/markedsføring 

Som studentermedhjælper kommer du til at deltage i spændende udviklingsprojekter og daglige 

driftsopgaver, såsom: 

 Producere og publicere indhold på vores sociale medier 

 Opsætning af rapporter og analysering af indsatser i f.eks. Google Analytics 

 Deltage i arbejdet og udvikle vores strategi på SoMe 

 Opdatere og vedligeholde indhold på samu.dk, vores LinkedIn og Twitter samt vores 

nyhedsbrev 

 Kvalitetssikre indhold på vores digitale kanaler. Fx rette døde links, stavefejl  etc. 

 Have ansvar for mindre projekter og udviklingsopgaver og have kontakt med vores webbureau 

 Udføre praktisk kontorarbejde som f.eks. arkivering og hjælp til ved arrangementer 

Om dig 

Du er i gang med en videregående uddannelse, som primært har fokus på enten kommunikation eller 

branding/markedsføring, og har minimum et år tilbage af dit studie. 

 Desuden forventer vi, at du: 

 er god til at formulere dig på skrift og kan skrive til digitale medier   

 har flair for it og gerne erfaring med arbejde i Umbraco.  

 kan arbejde struktureret og selvstændigt 

 brænder for sociale medier 

 er omhyggelig og har sans for detaljen 

 trives både med rutine- og udviklingsarbejde 

Er det dig, vi leder efter? 

Arbejdstiden er 15 timer om ugen og fleksibel fra uge til uge. Vi tager selvfølgelig hensyn til dine studier og 

eksamensperioder. Lønnen er 140 kr./ timen + feriepenge, og man vil som udgangspunkt være tilknyttet 

vores kontor i København. Vi holder til på Sjæleboderne 2, 1. th. Har du spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at kontakte Mette Isaksen på mi@samu.dk eller på telefon 51947898. 

Send din ansøgning inkl. karakterudskrift og anden relevant dokumentation til mi@samu.dk, så vi har den 

senest den 24. maj 2021 kl. 12.00 - men gerne før.  
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