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ZEVIT

Studerende søges til marketing- og kommunikationsopgaver for
tech-startup
Vi leder efter en kreativ kandidatstuderende, der kan hjælpe os med at få styr på vores kommunikatonsmateriale og digitale tilstedeværelse på diverse platforme.
Vi har brug for én med et godt grafisk øje, masser af gode ideer og som kan tage ansvar for og planlægge
en kommunikationsstrategi - og ikke mindst føre den ud i livet.
Det væsentligste er dog, at du har gode ideer, og elsker at kaste dig ud i nye opgaver.
Hos Zevit udvikler vi software, der hjælper virksomheder i vindindustrien med at samle og organisere
deres data og - vigtigst af alt - sørge for at skabe værdi for virksomhedernes beslutningsprocesser. Vi
udvikler software som ikke kun er baseret på en sofistikeret data-model, men som også er brugervenligt
og baseret på en dybdegående forståelse af brugerne og de arbejdsprocesser vores værktøj understøtter.
Vi er en ung virksomhed med snart 2 år på bagen, med en afdeling i København og en afdeling i Yerevan
(Armenien). Selvom vi godt kan finde på at tage en studietur til Armenien i ny og næ, kommer dit kontor til
at ligge i start-up fællesskabet Rainmaking-Loft på Holmen i København.
Hos Zevit er der højt til loftet og masser af plads til at forme sine egne arbejdsopgaver. Så hvis du er til
Chatbots, Grafisk design, UI-design eller strategisk marketing, vil vi også gerne høre fra dig. Når det er
sagt, forestiller vi os, at vores nye kommunikationsmedarbejder kommer til at arbejde med:
•
•
•
•
•
•

Design og opsætning af hjemmeside (CMS baseret)
Udvikling, planlægning og eksekvering af en kommunikationsstrategi for digitale platforme
Produktion af indhold til sociale medier som LinkedIn (Videoer, opslag, bannere etc.)
Udvikling og produktion af workshop-materialer
Produktion af grafisk materiale til digitale platforme
Opsætning af email-systemer, der skal opdatere brugere på nyheder, feature releases, bug-fixes og
andet.

Derudover forestiller vi os at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lige er startet på din kandidat-uddannelse, så du har omkring to år tilbage af studiet
Kan arbejde minimum 10 timer om ugen
Kan planlægge din egen tid og dine egne arbejdsopgaver i samarbejde med vores UX-designer.
Læser på en relevant studieretning og/eller har relevant erfaring indenfor tech, kommunikation eller
marketing
Kan give dig i kast med InDesign, Photoshop, Illustrator og basis CMS-systemer som Wordpress (I
hvert fald til husbehov)
Er nogenlunde sikker på engelsk, både mundtligt og skriftligt
Har lyst til at følge med os - også efter studierne er slut, og potentielt blive fastansat som øverste
ansvarlig for virksomhedens kommunikation.
Har nogle gode røverhistorier og vil med os til fredagsbar en gang i mellem.

Hvis det er dig vi skal ansætte, så send os en ansøgning med et CV, et portefølge eller bare nogle eksempler på projekter du har arbejdet på til:
rikke@zevit.net
Du er også velkommen til at ringe til Rikke Schlamovitz på tlf. 28406225

