
Er du passioneret marketingstuderende og klar til at arbejde 
med marketingfaget i en international virksomhed?

Så er det dig vi søger til Dream Team DAMPA! 
For at styrke vores marketingindsats, søger vi en dygtig, arbejdsom og fleksibel studenter-
medhjælper til vores marketingteam.

Hvad kendetegner dig: 
• Du studerer en relevant uddannelse indenfor marketing eller kommunikation.
• Du er en god kommunikatør, der kan skrive skarpe tekster.
• Målgrupper, SEO, SoMe, wordpress og email-marketing er ikke er fremmedeord for dig.
• Du følger med i trends og ved, hvad der virker på sociale medier.
• Du taler og skriver dansk og engelsk flydende.

Som person er du en positiv, ansvarsfuld, team-player med sans for detaljen og forståelse for 
vigtigheden af, at fastsatte deadlines bliver overholdt. Du har masser af gå-på-mod og er 
nysgerrig på at lære og prøve kræfter med forskellige opgaver i marketingfaget.

Dine opgaver vil primært bestå af: 

• Udarbejde engagerende content til DAMPA's sociale medier.
• Hjemmesideopdatering og -redigering.
• Tekstforfatning til brochurer og annoncer.
• At være klar på at prøve nyt og assistere teamet med ad hoc. marketingopgaver.

Det praktiske 
Arbejdstiden vil være 10-15 timer om ugen, hvor gensidig fleksibiliet er i fokus. Arbejdspladsen er 
som udgangspunkt på vores kontor i Tommerup med mulighed for at arbejde hjemme og efter 
fleksible arbejdstider. 

Har du spørgsmål til stillingen eller DAMPA? 

Send en mail med dine spørgsmål til Charlotte Pabst på cpa@dampa.dk.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Hvis du kan se dig selv i denne stilling, venligst send din ansøgning og CV mærket ”Marketing” til 
cpa@dampa.dk. 

Om DAMPA 
Vi tilbyder en spændende stilling med gode kollegaer, og fuld fart på. Vi arbejder i selvstyrende 
teams i en flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. DAMPA har siden 1951 
leveret komplette loftsløsninger til den danske og internationale bygge- og marineindustri med 
fokus på well-being, indeklima og bæredygtighed.




