DKM SØGER EN INITIATIVRIG STUDENTERMEDHJÆLPER
TIL VORES KOMMUNIKATION OG SUPPORT
Vi søger fleksible studentermedhjælpere, som har lyst til at tage del i arbejdsopgaverne på et
kommunikationsbureau med stærke værdier og kompetencer.
DINE PRIMÆRE ARBEDSOPGAVER
Du bliver en del af et team, der arbejder på at servicere vores mange søde hjemmeside- og grafikkunder.
Din funktion bliver at tage kontakt til vores nuværende og nye kunder.
DU FÅR PRAKTISK ERFARING MED
•
•
•
•
•

at være en del af et team, som går op i at servicere kunderne på bedste vis
opsøgende arbejde over for eksisterende og nye kunder
telefonisk kundekontakt
markedsføring i den værdibaserede verden
arbejdsgange og samarbejde i et kommunikationsbureau,
der arbejder med værdibaserede kunder

HVEM ER DU
Du er i gang med en videregående uddannelse gerne inden for kommunikation eller markedsføring og har
interesse i den værdibaserede verden. Derudover skal du have lyst til at sætte dig ind i vores kunder, som er
inden for den kirkelige verden, NGO’er og sociale organisationer. Vi forestiller os, at du har ca. 2-3 år tilbage
af din uddannelse og er fleksibel, da arbejdstiden kan variere.
VI LÆGGER DESUDEN VÆGT PÅ, AT DU:
•
er udadvendt og glad for opsøgende arbejde
•
lægger vægt på den positive kontakt og er god til telefonisk kontakt
•
kan lide at forstå kunder og omsætte det til konkrete forslag til, hvordan vi kan hjælpe
•
er serviceminded og tålmodig i kundekontakten
•
kan håndtere en travl hverdag og forstår at følge op på dine opgaver
•
kan lide at arbejde i teams
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med at arbejde i et CMS.

VI TILBYDER
Et indblik i hverdagen på et kommunikationsbureau med mange forskellige kompetencer. Du vil få erfaring
med og se betydningen af et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper. Ikke mindst får du erfaring med at
skabe konkrete resultater, der kan måles og vejes – og som anerkendes.
Du vil indgå i et uformelt og dynamisk team, der brænder for udvikling af stærk kommunikation, der kan
skabe værdi for vores kunder. Der er en høj faglig overligger, men samtidig lægger vi vægt på at have et
godt kollegialt arbejdsmiljø.
HVORNÅR
Start snarest muligt. Ansøgningerne modtages og behandles løbende.
ANSØGNING
Spørgsmål kan rettes til Helle Janderup Jensen på telefon 24 64 21 20. Ansøgning sendes til job@dkm.dk.

OM DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER
DKM er en stærk kommunikationsvirksomhed med ambitiøse målsætninger. Formålet og missionen er at være de bedste til at hjælpe andre med at kommunikere det, de tror på
og brænder for. Vi løser mange forskellige IT- og kommunikationsopgaver for de værdibaserede organisationer. Blandt vores kunder og samarbejdspartnere er Folkekirkens Nødhjælp, Vedvarende Energi, KFUM’s Sociale arbejde, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kirkeministeriet, kirker, stifter og mange andre. Vi er pt. 14 ansatte, som holder til i nye, dejlige
lokaler i Åbyhøj (med god kaffe, frokostordning og whiteboard maling på væggene i vores kreative rum). Læs mere om os på dkm.dk.

