
Vi søger en studiemedhjælper til tekstforfatning
Bliver du (også) irriteret over forkert brug af nutids-r og mangelfuld tegnsætning – og krummer du 
tæer, hver gang du ser en tekst, der ikke er tilpasset mediet? Få et spændende studiejob i et ungt og 
livligt arbejdsmiljø, hvor du udfordres og får essentiel erhvervserfaring.

Thomsen&Co er et kommunikationsbureau med 
20 medarbejdere og kompetencer indenfor digital 
markedsføring, offline kommunikation, strategi og 
rådgivning. For vores kunder arbejder vi med alt 
fra udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, 
udarbejdelse af grafik og design, idégenerering 
og konceptudvikling, styring af sociale medier og 
annoncering, tekstforfatning til nyhedsbreve og meget 
andet. 

Som studiemedhjælper hos os vil du fra første dag 
blive anset som en del af teamet på lige fod med 
resten af medarbejderne. Du kommer til at indgå̊ i 
et ungt arbejdsmiljø i vores fede lokaler på Aarhus 
Ø, hvor vi blandt andet nyder godt af en lækker 
frokostordning fra MIB og et glas vin om fredagen. 

Dine arbejdsopgaver bliver primært at skrive 
fængende, skarpe tekster til organiske SoMe-opslag, 
SoMe-annoncer, nyhedsbreve og hjemmesider for 
vores kunder. Det er derfor vigtigt, at du har forståelse 
for, hvordan en tekst tilpasses de forskellige platforme 
– og det er en fordel, hvis du har forståelse for 
konverteringer, målsætninger og hvordan, du skriver 
stærke call to actions. 

Studiejobbet lyder som udgangspunkt på 8 
timer ugentligt, men vi har forståelse for, at du er 
under uddannelse, og vi er naturligvis fleksible ift. 
arbejdstider.

Vi forventer, at du: 
-  Er stærk grammatisk og har forståelse for – eller  
 interesse i – tendenser indenfor SoMe
-  Er en stærk skriftlig formidler, der holder af at skrive  
 kreative tekster og lege med sproget
-  Har forståelse for målgrupper, og hvordan man  
 tilpasser ordlyd og tekst til disse
-  Har forståelse for at skrive tekster til forskellige  
 platforme som nyhedsbreve og SoMe-opslag
-  Er engageret, ansvarsbevidst og kan arbejde  
 selvstændigt

Vil du være med?
Kontakt Mille Malund på tlf.: 61 71 79 12, eller send din 
ansøgning og CV til mille@thomsenogco.dk hurtigst 
muligt – vi kalder løbende til samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


