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Kommunikationsmedarbejder 
– barselsvikar
Her er muligheden for dig, der er vild med 
sprog og kommunikation: Vi søger en kommu-
nikationsmedarbejder med flair for gode tekster 
og kommerciel markedsføring. Er du en dygtig 
skribent, der kan producere bunker af tekst og 
er villig til at lære af dine nye kollegaer, så får 
du det som en fisk i vandet i vores Salg-Mar-
ketingafdeling.

Vikariatet er på op til et år, og du kan betragte 
det som en oplagt mulighed for at gøre dig 
så uundværlig, at vi må beholde dig bagefter 
– Happydays er i en god udvikling med fokus 
på at skabe fremgang, og til det får vi brug for 
flere på holdet.

Dine arbejdsopgaver
I dagligdagen bliver der brug for, at du kan 
være kreativ på kommando og bliver motiveret 

af korte deadlines som del af holdet i 
vores Salg-Marketingafdeling.  
Happydays’ salgskanaler offline og online 
har konstant brug for sælgende, respon-
sorienterede, konverterende såvel som reda-
ktionelle og informationseffektive tekster, og 
som tekstforfatter får du en stor rolle i at sikre 
kommunikationskvaliteten, spotte stavefejl og 
kreere nyt content.

Du får selvfølgelig en grundig oplæring og 
erfarne kollegaer at læne dig op ad, og din ef-
fektivitet, attitude og evne til at kommunikere 
hurtigt og fejlfrit på skrift er vigtigere end din 
uddannelse og erfaring. Og er du den rigtige 
profil til vores team, kan du se frem til at 
møde op hver dag på en arbejdsplads 
med 23 kollegaer, hvor der er fokus på 
arbejdsglæde, udvikling og trivsel.

Vores ønskeprofil 
• Skriver flydende og fejlfrit dansk, er grammatisk stærk og korrekturnørd
• Har en kommerciel indgangsvinkel til kommunikation – og er købmand mere end digter
• Har erfaring i at arbejde med SEO og lyst til at lære mere
• Kan tage teten på SoMe, der kræver planlægning og overblik
• Trives med deadlines, ansvar og teamwork
• Skriver informations- og salgstekster om alle vores hoteller samt blogindlæg, nyhedsbreve, artikler, an-
noncer, bannerreklamer, Facebook- og Insta-opslag m.m. – og holder den røde tråd i al vores kommunikation

Tjek os ud på happydays.nu, og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Al den tekst, du møder her (på nær vores 
kunders blogs og kommentarer), er eksempler på opgaver, du kommer til at varetage.

Deadline for ansøgning
Vikarstillingen er fuldtids på kontoret i Frederikshavn og besættes hurtigst muligt. Vi tøver ikke 
med at ansætte den rette profil, men alle ansøgninger modtaget senest 1. januar 2023 bliver 
taget i betragtning.
OBS: Husk at sende eksempler på tekst, du har produceret, med i din ansøgning.

Ansøgning inkl. bilag sendes til:  
kommunikationsmedarbejder@happydays.nu
Salgs- og Marketingchef Britt Reese
Nordvej 12, DK-9900 Frederikshavn
Tlf. 70 20 34 48


