Stillingsopslag

Peak Consulting Group søger
Studentermedhjælper

– sæt dit kommunikative fingeraftryk på vores virksomhed
Peak Consulting Group er en succesfuld og fremgangsrig konsulentvirksomhed indenfor projekt-, program-, og porteføljeledelse.
Vi har brug for den studentermedhjælper, som journalistisk kan højne indholdet af vores eksterne kommunikation.
Mulighederne

Vi har brug for dine evner og vil samtidigt gerne bidrage til at
gøre dig bedre. Et studenterjob hos os er derfor en god løftestang for din videre karriere inden for kommunikation:
• Du kan fremvise et håndgribelige produkt af din arbejds		indsats.
• Du kan bevise din forretningsforståelse for konsulent		 branchen og indsigten i samspillet mellem kunder og
		konsulenter.
• Du kan bevise dine evner til at arbejde selvstændigt og med
		stort ansvar.
• Du kan bevise dine evner til at anvende den nyeste
		 kommunikative viden i praksis.

Jobbet

Jobbet er på 10-15 timer om ugen med start mandag den
7. august.
Dine opgaver bliver at:
1) Opbygge og vedligeholde indholdet af vores hjemmeside.
2) Udarbejde strategi for vores anvendelse af sociale medier –
			primært LinkedIn.
3) Videreudvikle nuværende indhold i andre medier – fx trykte
			publikationer.
4) Bidrage til mere overordnede kommunikationsstrategier –
			 herunder opbygge et årshjul over de konkrete aktiviteter.
Du arbejder tæt sammen med den kommunikationsansvarlige,
som har det overordnede strategiske fokus.
Dertil vil du arbejde sammen med vores grafiker og de mange
konsulenter.
Størstedelen af din arbejdsdag foregår her på kontoret. Men du
vil også tage ud og interviewe konsulenter og evt. kunder. – Det
er vigtigt, at du får et godt fagligt indblik i deres verden og funktion for at kunne være præcis i din skriftlige kommunikation.

Din baggrund

Vi forestiller os, at du læser kommunikation eller journalistik
og er enten i slutningen af din bachelor eller i gang med din
overbygning.
Via din uddannelse og evt. andre studiejobs er du vant til at
formidle kompliceret fagligt indhold med en journalistisk tilgang.
Kan du arbejde med lyd og billeder, er det en fordel, men ikke
krav.
Som person er du udadvendt, selvkørende og besidder en høj
grad af selvstændighed. Det er vigtigt, at du kan tage på
konsulentbesøg alene.
Mangler du en praktikplads i forbindelse med dit studie, kan vi
lave stillingen om til en praktikplads med efterfølgende
studenterjob.

Søg jobbet – deadline 26-06-2017

Send ansøgning, kopi af seneste eksamensbevis og evt. CV til
job@peakconsulting.dk og skriv “studentermedhjælper”
i emnefeltet.
Bemærk! Fremfor en traditionel ansøgning, bedes du beskrive,
hvad en konsulentvirksomhed i vækst har brug for på kommunikationsfronten.
Har du faglige spørgsmål til stillingen eller ansøgningen, er du
velkommen til at kontakte
Michael Søby Andersen – 31 13 98 15 / msa@peakconsulting.dk
Ved spørgsmål til rekrutteringsprocessen kan du kontakte
Britt Falk – 53 78 00 93 / bf@peakconsulting.dk
Samtaler afholdes i uge 25.

Lidt om vores kultur

Ud over at vi er nogle seje og kompetente konsulenter og
kolleger, er vi faktisk også rigtige rare og sjove at arbejde
sammen med. Vi tror på hinandens kompetencer upåagtet
vores funktion. Det giver et godt afsæt for vores virke og
samarbejde. Dertil er vi en virksomhed, der har kort vej fra ord
til handling.

Peak Consulting Group
Peak Consulting beskæftiger en lang række konsulenter indenfor projektledelse, forandringsledelse, risikostyring, gevinstrealisering,
m.m. Dertil har vi kurser og undervisningsforløb, som støtter op om disse områder. Vi stræber konsekvent efter det ypperste for
vores kunder kombineret med høj faglighed. Læs mere om vores virke og faglige ydelser på www.peakconsulting.dk

