
MARKETINGASSISTENT (BARSELSVIKAR)
OMHYGGELIG KOMMUNIKATØR SØGES TIL HAPPYDAYS’ INHOUSE REKLAMEBUREAU

Få foden inden for i kommunikationsbranchen, hvor du kan dyrke dit 
sprogøre og flair for SoMe, indtil Christina er tilbage næste sommer! Som 
marketingassistent hos Happydays kommer du til at hjælpe os med at holde 
alle boldene i luften, skrive tekster, opdatere vores Facebook og Instagram-
profil, læse korrektur og nappe en telefon, når der er tryk på kedlerne.

Marketingafdelingen står for alt kommunikativt materiale, der bliver produ-
ceret i rejsevirksomheden Happydays: Annoncer, nyhedsbreve, pressemed-
delelser, kundeinformation, blogindlæg, rejseartikler, reklame- og radiospots, 
al content til webshoppen og sociale medier m.m.

Du bliver assistent i en afdeling af kreative hoveder, der udover marketing-
chefen tæller to tekstforfattere og fem grafikere – så det vil være en styrke, 
hvis du er ordensmenneske, logisk tænkende og ikke er bange for at tage 
stafetten af dig selv. Din rolle bliver at assistere med både logistik- og kom-
munikationsopgaver, der kan få det store produktionsflow til at glide i en 
dagligdag styret af stramme deadlines.

Opgaverne er primært
• Hotelkontrakter – logistik og opdateringer
• Korrekturlæsning
• Små og større tekstopgaver
• Indlæg og opdatering på sociale medier
• Researcharbejde på flere sprog
• Kundeservice på telefonen – og en weekendvagt i ny og næ
• Projektopgaver for marketingchefen

Vi søger en assistent, der 
• er 200 % fejlfri i dansk retstavning og kommatering
• har helt styr på Officepakken og er kvik til at lære nye systemer at kende
• måske er nyuddannet i sprog og kommunikation – eller autodidakt og på  
 udkig efter den rette hylde
• bidrager naturligt til, at det er sjovt at gå på arbejde hos Happydays

Ansættelsen er tidsbegrænset (barselsvikariat) med start 1. september 2019.

Send ansøgningen hurtigst muligt til:
Karin Wenzel, marketingchef
kw@happydays.nu

HUSK emnelinje: Marketingassistent
Noter, hvor du har set stillingsopslaget og giv os skriftligt samtykke, hvis du er 
interesseret i, at vi beholder din ansøgning i op til 2 år.

www.happydays.nu
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