SoMe Manager
der spreder
de gode historier
Vi kalder os selv Danmarks mest ambitiøse kontorfællesskab. De fleste nikker med.
Vi laver så mange spændende ting i kirstinelund. Vi mangler bare dig til at fortælle det
videre. Derfor søger vi en SoMe Manager til at koordinere vores digitale kommunikation.
Er det noget for dig? Så læs med her.
Kirstinelund bobler af events og netværk, der styrker relationerne. Uddannelse, der bringer
ledige ind i job. Yoga og træning på tværs af virksomheder. Samarbejde, udvikling og ikke
mindst fællesskab. Forpligtende fællesskab.
Vi mangler bare nogen til at fortælle historien videre. Derfor leder vi efter dig!
Vores team mangler nemlig den der sociale superstar med et kreativt sind og en skarp pen.
Har du lyst til at fortælle historier om det gode arbejdsliv, og hvad det kan gøre at samle
fantastiske virksomheder i et forpligtende fællesskab? Så har vi måske en stilling til dig.
Giv de gode oplevelser digitale vinger
Vi vil gerne vise det, vi er. Så indholdet på vores platforme skal være inspirerende og
meningsgivende. Til det har vi brug for dine skarpe øjne og ører, der omformer vores
initiativer, events, kunderelationer og succeser til inspirerende indhold.
Dine kerneopgaver bliver at få udgivelse og tilstedeværelsen på vores kanaler til at køre
glat. Du bliver ansvarlig for udvikling og distribution af kirstinelunds historier på vores
digitale kanaler, så du bringer kirstinelunds brand til live. Det gør du i samarbejde med
teamet på gården og vores tilknyttede freelancere, der kan levere billeder, video, grafik
og artikler ind til dit udgivelsesspor.
Dine opgaver bliver:
• lave en social medie-strategi, der opbygger et inspirerende fællesskab på vores platforme
• ansvarlig for det redaktionelle spor, hvor du finder og fortæller interessante og relevante
historier til vores målgruppe
• drive de sociale mediekanaler med opslag, planlægning og analyse af trafik, indsatser
og engagement
• opmærksomhed og engagement i vores aktiviteter og events
• udvikling og håndtering af indhold til alle vores kanaler (Nyhedsbrev-Mailchimp),
Facebook, LinkedIn, Instagram, vores interne platform Zapfloor og website)
• annonceringsoverblik og kampagner i samspil med bureau
Den rette for os
Den ideelle kandidat er uddannet inden for kommunikation og har et par års erfaring med
at fortælle historier på digitale medier. Måske har du faktisk erfaring med at drive SoMe
kanaler eller andet lignende.
Som udgangspunkt er du
• En kreativ tænker og historiefortæller
• En der ser bolde og griber dem
• Supernysgerrig og følger med i de nye tendenser i verden og nå ja, indenfor digital
kommunikation og sociale medier
• En, der sætter en ære i at afslutte opgaver til tiden med fokus på detaljen
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Som type leder vi efter dig, der supplerer os. Det gør du ved at opdage, når noget er
”en god historie”. Dig, der siger ”Hey, skulle vi ikke lave noget om det på Facebook?” og dig,
der kan se dig selv som en del af vores mission om at ændre fremtidens måde at arbejde på.
Startende med fællesskabet på krstinelund.

ER DU INTERESSERET?
Så kunne vi godt tænke os at høre fra dig. Meget gerne i form af en kort video
(mobiloptagelse er ganske fint), hvor du fortæller om hvorfor du gerne vil arbejde
som SoMe manager hos kirstinelund.
Hvis du har en opdateret LinkedIn-profil, behøver du ikke at bruge tid på at opdatere
dit CV i pdf-format mm. Så kan du bare sende os linket til den :-)
PRAKTISK
Stillingen er en fastansættelse på 20 timer om ugen.
SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål eller andre kommentarer?
Så skriv gerne direkte til vores lokationsleder, Torben Märcher, på tm@officelab.dk eller
ring til ham på 2844 4380.
DEADLINES OG STARTDATO
Send hellere din ansøgning i dag end i morgen til tm@officelab.dk - da vi ønsker
at ansætte hurtigst muligt. Vi har ansøgningsfrist den 29. juli.
Du kan træffe Torben på mail og telefon i uge 28, hvis ønsket. Samtalerne holdes
den 12. august.
Vi glæder os til at møde dig!
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