
OUTSOURCE SØGER 
Tekstforfatter
HOS OUTSOURCE LEDER VI EFTER EN DYGTIG TEKSTFORFATTER DER
HAR MOD PÅ AT SKABE STÆRKE RESULTATER GENNEM SEO, UX
OG HJEMMESIDEOPTIMERING

Søger du en stilling som tekstforfatter, og ønsker du at lære mere omkring, hvordan du
skaber målbare resultater for dine kunder? Brænder du for tekstforfatning og
storytelling, og vil du udvide dine kompetencer? Så er Outsource stedet for dig. 

Du kommer til at arbejde sammen med et kompetent team af specialister og eksperter,
som vil gøre dig endnu skarpere indenfor markedsføring og tekstudarbejdelse. Du
kommer til at have ansvar fra starten og vil hurtigt komme til at sidde med egne kunder. 

Selvstændige arbejdstider (arbejder du bedst
hjemmefra er dette en mulighed, ellers er der
selvfølgelig altid plads på kontoret).
Spændende arbejdsmiljø i vækst
Kurser og kompetenceudvikling
Tværfarlig forståelse ift. sammenspillet mellem
forskellige markedsføringsaktiviteter

Hos Outsource er det vigtigt for os, at vores tekstforfattere
hele tiden udvikler sig og lærer nyt, samt får muligheden
for at stå på egne ben. Derfor vil du hurtigt få ansvar for
både nye og eksisterende kunder. 

Det er vigtigt at du har ansvarsfornemmelse og kan
arbejde selvstændigt, og kan leverer et godt stykke
arbejde indenfor en deadline. Du tager ansvar for dig
selv og kunderne. Det er vigtigt, at du er glad for at
kommunikere og samarbejde med kunder og ansatte.

Vi tilrettelægger dine arbejdstider ud fra hvad du har
kapacitet til i din hverdag. Arbejdstiden er på minimum 8
timer om ugen. 

Hvis dette lyder som noget for dig, og du gerne vil være
en del af fællesskabet hos Outsource – så send en
ansøgning til Jonas på mail: joa@outsource.dk 

Som tekstforfatter hos Outsource vil du opleve:

Din profil

Har erfaring med tekstudarbejdelse og forfatning
Selvstændig, ansvarsfuld og udviser forståelse for
dealines.
Er udadvendt, social og kan arbejde selvstændigt
og på tværs af afdelingerne.
Kan levere 99% fejlfrie tekster, har styr på
tegnsætning, retstavning og er hurtig på tasterne.
Brænder for storytelling og teskforfatning uanset
emne og branche.   


