
Projektleder med kompetencer indenfor
kommunikation og SoMe
Thomsen&Co er et full service kommunikationsbureau, som varetager virksomheders 
branding. Vores primære kompetencer er digital markedsføring, tryksager, strategi og 
rådgivning.

Nogle af os skaber hjemmesider, film og billeder, 
andre designer budskaber, medier og tekster – og
så er der dig, som udvikler strategi, koncepter og 
opsøger den nødvendige indsigt – især inden for 
sociale medier og markedsføring.

Hos Thomsen&Co tror vi på frihed under ansvar.
Vi tror også på, at vi kommer bedst i mål, når vi har 
det sjovt undervejs og arbejder på tværs af vores 
forskellige afdelinger inden for kommunikation, web, 
grafik og Google. Vi ser forskellighed som et plus og 
stiller store krav til vores arbejde – og samtidig sætter 
vi pris på et sundt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med 
plads til både arbejde og fritid. 

Dine vigtigste opgaver bliver at...

- Drive og styre projekter med fokus på markedsføring    
   og sociale medier fra tilbudsfase til eksekvering
- Agere kvalitetskontrol på de opgaver, du i 
samarbejde med vores forskellige afdelinger laver for 
dine kunder
- Varetage samarbejdet med dine egne kunder
- Sikre procesoptimering på dine kunders opgaver

Vi tilbyder dig... 

- Et spændende og alsidigt fuldtidsjob
- En plads i vores projektlederteam, hvor vi sparrer og 
udvikler os sammen 

- Ansvar og mulighed for udvikling
- Åbent kontormiljø med god energi
- Lækker frokostordning, kaffe og frugt

Vi kigger med ret stor sikkerhed efter dig, hvis…

- Dit hjerte banker for sociale medier,
   kommunikation og markedsføring
- Du har et stort overblik, er kvalitetsorienteret og sikrer, 
   at vi når alle deadlines
- Du har bureauerfaring eller erfaring fra lignende 
stilling
- Du kan varetage hele processen fra oplæg til
   færdigt produkt indenfor content til sociale medier    
   og andet kommunikation 
- Du trives i en travl, produktiv hverdag med
   daglig kundekontakt

Vil du være med holdet?

Kontakt Mille på tlf.: 61 71 79 12, eller send din 
ansøgning/CV til mille@thomsenogco.dk hurtigst 
muligt – vi kalder til samtale løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


