HOTEL SANDERS & HELENEKILDE BADEHOTEL SØGER

STUDERENDE TIL DIGITAL MARKETING
På Hotel Sanders i København og på Helenekilde Badehotel i Tisvilde, går vi op i at vores gæster får
en inspirerende oplevelse – fra de ser en annonce til de tjekker ud efter et besøg på et af vores dejlige
hoteller. Derfor har vi etableret en afdeling med fokus på hele gæsteoplevelsen. Vi står for PR, Marketing,
samt indretning og indkøb af alt det, som gør oplevelsen på hotellerne unik.
På Hotel Sanders’ og Helenekilde Badehotels hovedkontor i hjertet af København, søger vi en selvkørende
studentermedarbejder til vores PR & Marketingafdeling. Du skal primært arbejde med udvikling og
planlægning af content og vedligeholdelse af vores online kanaler. I samarbejde med Head of Markering
& PR, samt resten af marketingteamet, vil dine primære opgaver være:
•
•
•
•
•
•

Udvikling, planlægning og vedligeholdelse af alle vores Social Media platforme
Content creation og storytelling på dansk og engelsk
Vedligeholdelse og opdatering af hotellernes hjemmesider
Koordinering af photoshoots
Intern kommunikation
Marketingrelaterede ad hoc-opgaver

Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og er god til at bevare overblikket, når
opgaverne skal i mål. Du har sans for detaljen, har god energi og trives i et team, som har bred
berøringsflade med hotellernes øvrige afdelinger.
Vi lægger vægt på, at du er en skarp marketingprofil med lyst til at lære. Du trives i en hverdag med
varierende opgaver, hvor nogle er selvstændige og andre løses i samarbejde med kollegaer fra
forskellige afdelinger. Det er en fordel hvis du har følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

God til at udtrykke dig og er flydende på engelsk og dansk i både skrift og tale
Erfaring med content creation og planlægning af feeds og stories til Social Media
Erfaring med digital kommunikation
Kan arbejde med web i WordPress
Erfaring med InDesign, Photoshop, Excel, PowerPoint
Har grafisk sans samt øje for gode motiver og beskæring af billeder

Hvis du kan se dig selv arbejde med Digital Marketing, i et studiejob på ca. 20 timer pr. uge, skal du
sende en motiveret ansøgning, samt CV til job@hotelsanders.com. Skriv ”Marketing Studiejob + dit
navn” i emnefeltet på din mail.
Vi ser frem til at høre fra dig hurtigst muligt og afholder løbende samtaler.
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