Organisationen bag Copenhagen Street Food
søger studentmedhjælper til kommunikation
Interesserer du dig for kommunikation på web og sociale medier? Skriver du godt, og har du flair for nye
medier, fokus på de små detaljer og kan trives i et travlt miljø med stramme deadlines, så er du måske
vores nye studentermedhjælper.
Julian Group, som er organisationen bag bl.a. Copenhagen Street Food, søger en selvstændig og initiativrig
studentermedhjælper til kommunikationsafdelingen, som skal supportere med opdatering og optimering af indhold på
både web og sociale medier samt en række andre ad hoc opgaver.
Typiske arbejdsopgaver
Du bliver en del af et lille dedikeret team, som har ansvaret for kommunikation, PR og markedsføring for alle Julian
Groups forskellige venues, som udover Copenhagen Street Food er Toldboden, Restaurant Julian på Nationalmuseet
og La Halle – Bar a Vin på PapirØen. Vi har en uformel kammeratlig omgangstone, og der er sjældent langt fra idé til
handling.
Du vil indgå i det daglige arbejde med kommunikation på mange forskellige platforme. Dine opgaver vil primært bestå i
at:
• Udarbejde og redigere indhold til vores forskellige hjemmesider.
• Konceptualisere og redigere indhold til Facebook, Instagram og andre sociale medier.
• Udarbejdelse af skiftligt materiale såsom pressemeddelelser og omtaler.
• Billedredigering og vedligeholdelse af digitalt billedarkiv.
• Diverse ad hoc-opgaver.
Kvalifikationer
Du har som minimum læst et par år på en relevant studieretning med fokus på, kommunikation, journalistik,
medievidenskab, grafisk design, it eller lignende. Derudover kan følgende være med til at beskrive dig:
• Du er skriftligt stærk. Du kan skrive fængende og let og har altid fokus på modtageren.
• Du har en flydende pen på både dansk og engelsk.
• Du har flair for at redigere hjemmesider (gerne i Wordpress) og bliver ikke skræmt af tekniske udfordringer.
• Du har kendskab til opsætning og redigering af nyhedsbreve (gerne i MailChimp).
• Du har kendskab til SEO-optimering og Google Analytics.
• Du har indgående kendskab til Facebook, Instagram og andre sociale medier på brugerniveau.
• Du er struktureret, fleksibel og kvalitetsbevidst.
• Du er målrettet og kan overholde deadlines.
• Du har evt. kendskab til Adobe Creative Cloud.
• Du er nysgerrig, initiativrig og ansvarsfuld.
• Du trives med en uformel og humoristisk omgangstone.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en studenterstilling med en ugentlig arbejdstid på ca. 10-15 timer i gennemsnit. Løn aftales individuelt.
Ansøgning
Hvis stillingen har vakt din interesse, skal du sende ansøgning, CV, dokumentation på uddannelse samt evt. relevante
bilag så hurtigt som muligt og senest den 12. december kl. 10.
Vi vil løbende indkalde kvalificerede kandidater til samtale.
Ansøgning til sendes til Mads Bacher på mbc@copenhagenstreetfood.dk. Skriv ”Studentermedhjælper” i emnefeltet.
Kort om Julian Group
Organisationen bag Copenhagen Street Food driver også Toldboden, Restaurant Julian på Nationalmuseet og La Halle –
Bar a Vin på PapirØen. Derudover har vi vores egen gård, Julian Gård, der leverer frilandsgrønt til vores restauranter og
events. I højsæsonen har Julian Group mere en 200 ansatte.

