Studiejob hos Outsource - Tekstforfatter
Synes du at det er det fedeste at skrive tekster, som får folk op af stolen – eller måske bare får dem til bruge mere tid på vores
kunders hjemmesider? Kan du finde ud af dine kommaer, tilpasse dit sprog til målgruppen samt lave research som underbygger
de tekster du skal skrive? Så er du den helt rette tekstforfatter for os! Vi leder efter en studiemedhjælper, som har lyst til at hjælpe
vores kunder med at lave spændende tekster på deres hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev.

OM JOBBET
Som tekstforfatter hos Outsource DK vil du få lov til at arbejde med en masse forskellige kunder, som har brug for fængende
tekster, der hjælper dem med at sælge deres produkter. Vi arbejder både med B2B og B2C kunder, med automekanikere og
advokater, og derfor er det vigtigt at du kan tilpasse dig opgaven. Størstedelen af opgaverne vil være i samarbejde med
Outsource SEO-afdeling, men der vil også være opgaver rettet mod sociale medier og e-mail marketing.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:
Udarbejdelse af tekster til hjemmeside – i samarbejde med SEO-afdelingen.
Tekster til sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Grafisk arbejde til sociale medier
E-mail marketing tekster til kunder
Internt tekstarbejde (blog, hjemmeside, e-mail)

DIN PROFIL
Vi har ingen forventninger til uddannelser eller faglighed, det eneste vi kræver, er at du kan finde ud af at skrive og har styr på
dansk grammatik. Derudover er det klart en fordel, hvis du kan finde ud af at snakke med kunder omkring teksterne, så de får
hvad de ønsker.

Vi går op i, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og derfor skal du trives i et miljø, hvor der er plads til sjov og ballade i løbet
af en arbejdsdag. Opgaverne skal løses, og derfor skal du have fokus på dem, og gerne være kvalitetsbevidst i dit arbejde. Men
det er lige så vigtigt, at du kan drikke en øl fredag eftermiddag med os andre i Outsource eller tage en tur til paddeltennis efter
arbejde.

Om Outsource dk
Outsource dk er et full service digitalt markedsførings- og webbureau med mere end 10 års erfaring. Du bliver en del af et
dynamisk og progressivt arbejdsmiljø, hvor alle arbejder for den samme sag. Kunderne kommer altid i første række, og vi
arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og processerne i vores produkter.

VI TILBYDER
·En uformel og sjov hverdag
·Ambitiøse og dedikerede kollegaer
·Fede personalearrangementer
·Fagligt ambitiøst og inspirerende miljø med fokus på din faglige og personlige udvikling

KONTAKT
Send ansøgning og CV afsted via linket herunder. Samtaler afholdes løbende, da stillingen ønskes besat snarest muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores SEO-specialist Andreas Seiling Petersen på e-mail: ase@outsource.dk.
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