Ingerfair søger en studentermedhjælper, som brænder for kommunikation og markedsføring

I Ingerfair brænder vi for, at arbejdet med frivillige anerkendes som en faglig disciplin. Det gør vi
blandt andet ved at levere kurser, organisationsudvikling, facilitere processer og projekter samt
udvikle læringsmaterialer – vi står eksempelvis bag det største samlede faglitteratur på området.
Vi kan bedst beskrives som fagnørderne på frivillighedsområdet. Læs mere om os på ingerfair.dk
og tjek vores webshop ud på shop.ingerfair.dk.
Vores gode studentermedhjælper gennem mere end 2 år stopper, fordi hun har færdiggjort sit
studie. Derfor søger vi en ny studentermedhjælper, som skal arbejde med vores kommunikation
og markedsføring.
Det er vigtigt for os, at du kan finde ud af at planlægge dit eget arbejdet, så du kan holde styr på
mange opgaver på samme tid, arbejde med både kommunikation og markedsføring og
driftsopgaver.
Du skal bl.a.:
•

Drive vores eksterne kommunikation, så vi fokuserer på at styrke vores brand, øge
kendskabet til os og bruger de rigtige kanaler til markedsføring af vores produkter, ydelser
og tilbud.

•

Administrere vores nyhedsbrev (digitalt magasin, som udkommer 2 gange månedligt).

•

Sørge for, at vi hele tiden er synlige på sociale medier (LinkedIn og Facebook).

•

Holde vores hjemmesider opdateret samt sikre relevante krydshenvisninger ifm. ydelser,
arrangementer, produkter med videre (ingerfair.dk og shop.ingerfair.dk).

•

Håndtere forsendelser af bøger.

•

Registrering af og kommunikation med deltagere på Ingerfairs arrangementer, åbne kurser
og evaluering af disse.

•

Løse praktiske opgaver i forbindelse med vores åbne kurser.

Her er de vigtigste kompetencer, vi tænker du har:
•

Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper.

•

Du har arbejdet med hjemmesideopdatering i WordPress.

•

Du har forståelse for SEO og kan optimere hjemmesider.

•

Du er struktureret og evner at planlægge dit eget arbejde.

•

Du går op i detaljer og er god til grammatik.

Det er ikke et krav, at du har et indgående kendskab til den frivillige sektor i Danmark, men det er
et krav, at du har erfaring med kommunikation til forskellige målgrupper, som du kan bruge i
arbejdet med markedsføring af Ingerfair.
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Vi forventer, at du er i gang med en lang videregående uddannelse (eller en anden relevant
uddannelse) og er omtrent halvvejs i dit studie. Vi forventer naturligvis også, at dit studie og din
erfaring understøtter de opgaver, du skal løse hos os.
Hos os får du mulighed for
•

Fordi vi er et lille og fasttømret team, så får du stor indflydelse på hele organisationens
kommunikation og markedsføring, og du vil nemt kunne se resultatet af dit arbejde.

•

At få erfaring med arbejdet i en konsulentvirksomhed, og de opgaver vi løser.

•

At være med helt fremme i feltet, hvad angår udviklingen af frivillighedsområdet.

•

Mulighed for at løse mindre opgaver på vores kundeopgaver.

Arbejdstimer og løn:
10-15 timer/ugen afhængig af arbejdspres samt studie og eksamenstider. Overenskomstreguleret

timeløn 140 kr./timen (+ feriepenge).
Ved arbejde på kundeopgaver gives et rådighedstillæg på 20 kr. i timen, og her skal du skal være
forberedt på, at noget af din arbejdstid kan forekomme om aftenen eller i weekenden.
Du tilrettelægger selv dine arbejdsdage i samråd med Frederik C. Boll.
Sådan søger du og ansøgningsfrist:

Vi vil rigtig gerne modtage en motiveret ansøgning, hvor du fortæller lidt om, hvad du brænder
for, og hvorfor du gerne vil arbejde for os. Vi vil også gerne se dit CV, hvor du viser os, at du har
erfaring (fra studiet eller andet studiejob) med de kompetencer, vi søger.
Der er ansøgningsfrist mandag den 18. marts 2019 kl. 10.00. Vi holder ansættelsessamtaler i uge
13.
Send din ansøgning og CV til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk
Du er velkommen til at ringe eller skrive til Frederik, hvis du har spørgsmål.
E frederik@ingerfair.dk
T 4084 7481
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