
 

 

MOBILIZE SØGER KREATIV STUDERENDE 
TIL KOMMUNIKATION, SALG & MARKETING  
 
 
Mobilize søger kommunikationshaj, som har mod på at tage Mobilizes marketingpraksis til næste 

niveau. Formålet er at tage ansvar for og udvikle måden vi viser, hvem vi er, og hvad vi kan.  

 

Med støtte fra resten af Mobilizes hold af projektmedarbejdere, konsulenter og partnere, skal du 

altså præge og drive vores marketingsprofil. Det kræver stærke kommunikative evner og en stor 

portion gåpåmod. Arbejdstiden er 15 timer om ugen med høj fleksibilitet. 

 

 

Hvad er dine arbejdsopgaver? 

 

Du kommer til at være bindeleddet mellem 

Mobilize og vores eksterne leverandør, hvor 

du skal varetage centrale opgaver som:  

 

- Projektledelse: koordinere, uddelegere, 

skabe overblik og styre interne processer. 

- Content: udarbejde skriftligt og visuelt 

indhold til bl.a. hjemmesiden. 

- Salgsarbejde: undersøge og sætte dig 

ind i potentielle kundesegmenter og 

arbejde med CRM-opgaver. 

- Research og formidling: sætte dig ind i 

og forstå Mobilizes arbejde, kunder og 

målgrupper og sikre passende 

kommunikation og formidling. 

- Superbruger: Styre og opdatere vores 

nye hjemmeside. 

 

 

Hvem er vi? 

 

MOBILIZE hjælper organisationer med at 

mobilisere og udfolde deres strategiske 

potentiale. Vi støtter ledere i at håndtere 

deres strategiske dilemmaer og involverer de 

fagprofessionelle miljøer i udviklingen af 

fælles mål, mening og handling.  

 

Vi har kontor i Danmark og i Norge og tæller 

pt. 28 ansatte.  

 

Læs mere på: www.mobilize-nordic.com  

 

 

 

 

Hvem er du? 

 

Du er godt i gang med en uddannelse der 

retter sig mod marketing og/eller 

kommunikation. Du har æstetisk sans, skarpe 

retoriske evner og flair for salgsarbejde. Du 

forstår at lave grundig research, er god til at 

formidle det på skrift, men har også gode 

idéer til illustrationer, video og andet visuelt 

indhold. Du er proaktiv, går hurtigt fra idé til 

handling og er glad for at tage initiativ. 

 

Du er grundig, har øje for detalje, bryder dig 

om overblik og koordination og kan se dig 

selv drive et projekt, hvor du også skal 

aktivere andre ressourcepersoner. Du kan 

lære fra dig og er ikke bange for at tage den 

nødvendige kontakt.  

 

 

 

Kontakt: 

 

Fortæl os din historie og hvorfor vi skal 

ansætte dig i en kort motiveret ansøgning og 

CV til: info@mobilize-nordic.com  

 

Vi holder løbende samtaler og ansætter så 

snart, de rigtige dukker op. Seneste frist for 

ansøgning er dog mandag den 10. maj 2021. 

 

Vil du vide mere? 

Kontakt konsulent Kristian Mikkelsen 

på tlf.: 29 21 34 27 

http://www.mobilize-nordic.com/

