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Studerende med flair for marketing og kommunikation via de sociale medier 

 

Studentermedhjælper 

CCL Scandinavia A/S er en specialiseret virksomhed inden for design, produktion og udførelse af sta-
biliserende konstruktions-løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrke vores grønne 
profil og søger en studentermedhjælper, der kan markedsføre vores bæredygtige løsninger via 
hjemmeside og de sociale medier.  

 

Du kan forvente  

Fuld inddragelse i udarbejdelse af firmaets markedsføringsstrategi hvor du efterfølgende bliver pri-
mus motor for at levere spændende materiale i form af artikler, billeder og videomateriale til firma-
ets eksponering i branchen. Stillingen er helt ny og du får dermed mulighed for at præge indhold og 
omfanget af stillingen. Du kommer til at samarbejde med kollegaer fra virksomhedens 3 afdelinger, 
som leverer inputs og råmateriale til videre behandling  

Vi leder en profil der har nogle af følgende kompetencer: 

- Korrekt, levende og fremstillende skriftsprog, på dansk og engelsk.  

- Erfaring med social media-opslag og opdateret viden på det digitale område 

- Erfaring og lyst til at koordinere internt såvel som eksternt 

- Proaktiv og opsøgende adfærd 

- Systematisk og struktureret arbejdstilgang 

 

Stillingen er sat til ca. 8 timer ugentligt, men vi udviser naturligvis fleksibilitet i eksamensperioder og 
kan i øvrigt tilrettelægge arbejdet i forhold til studiets tarv. 

 

Vores forventninger til dig 

- Vi ser gerne, at du er et sted mellem 2. år af din bachelor og 1. år af din kandidat inden for 
marketing, kommunikation el.lign. 

- Du går på fx CBS, Københavns universitet eller RUC. 

 

Yderligere må du gerne være 

- Hurtig til at sætte dig ind i nye ting og interesseret i at lære nyt 

- Grundig og detaljeorienteret 

- God til at styre og planlægge din egen tid 
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Vil du vide mere om stillingen?  

Du er velkommen til at kontakte Anders Kastberg på telefon: 40840926 eller mail: akast-
berg@cclint.com 

 

Din ansøgning 

Send din ansøgning, CV og eventuelt andre relevante bilag i en samlet PDF på mail til akast-
berg@cclint.com. 

 

CCL Scandinavia – og miljø 

Virksomheden er en del af en global koncern som opererer i 24 lande verden over. Fra kontoret i 
Værløse administreres og produceres til byggeprojekter i hele Norden; Danmark, Sverige, Norge og 
Island. Vi tager del i store og prestigefyldte byggeprojekter og har vores løsninger integreret i over 
500 af de mest kendte bygninger herhjemme. Således skal markedsføringen gøres med afsæt i pro-
jekter der har offentlighedens interesse og bevågenhed. Foruden vores design og produktion sidder 
vi med i Dansk Byggeris initiativ, Bæredygtig Beton, hvor målet er at halvere CO2 udledningen i 2030. 
Vi kan som virksomhed bidrage til en væsentlig reduktion med vores løsninger og ønsker at profilere 
vores bidrag til en mere bæredygtig verden via en målrettet og effektiv markedsføring på de sociale 
medier. 

 


