Vil du udfordres på dine kommunikationsevner i
dit næste studenterjob/praktikplads?

Kort om Peak Consulting Group
Peak Consulting Group har på lidt over 10 år vokset sig til en
betydelig spiller på markedet indenfor bemanding og
rådgivning indenfor projekt-, program- og porteføljeledelse
samt certificering og uddannelse af ditto.
Vores brand står stærkt på markedet og vi er vellidte blandt
vores kunder.
Kommunikationen skal følge vores virksomheds udvikling.
Derfor leder vi efter dig, som har styr på de sociale medier og
hvis skriftlige kommunikation er kort, præcist og relevant for
modtageren af budskabet.

Vi har løbende sociale arrangementer; både de
planlagte og dem som vi finder på undervejs. Det
giver os et godt sammenhold på kryds og tværs af
fagfunktioner og interesser. Måske du allerede har
idéer til vores næste arrangement?
Alt i alt er Peak en god arbejdsplads, som vil vores
medarbejdere og kunder det godt. Derfor er vi certificeret
Great Place To Work.

Selvstændig og ansvarsbevidst
Mange opgaver sidder du med selv. Du skal derfor være en
udadvendt og initiativrig person, som tør kaste dig ud i nye
udfordringer og selv finde løsningen.

Jobbet som kommunikationsassistent
Du får et stort medansvar i at øge markedets og kundernes
kendskab til Peak.

Vi skal nok være der for dig, når du har spørgsmål eller brug
for hjælp, så længe du løber med bolden.

Forudsætningerne for jobbet
Det omfatter nedenstående opgaver, men der kan sagtens
komme flere opgaver til i takt med, at du lærer Peaks DNA og
forretning at kende. Jo dygtigere og mere initiativrig du viser
dig at være, jo mere udfordrer vi dig!
Grundlæggende arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af indlæg på sociale medier.
Deltagelse i udarbejdelsen af kommunikationsplaner.
Tilpasning af artikler rettet mod nye medier og modtagere.
Vedligeholdelse, redigering og opdatering af hjemmeside.
Optagelse, redigering og upload af videoer.
Interviews af konsulenter med henblik på at udarbejde
blogposts, artikler og faglige cases.
Korrekturlæsning af rapporter, publikationer m.m.

Rammerne for jobbet
Du bliver en del af et lille team, som arbejder med strategisk
kommunikation. Her samarbejder du med alle i Peak lige fra
denne interne stab i form af grafiker, kursusafdeling,
rekruttering, salg over til de eksterne konsulenter.

Ud over at have ovenstående personlighed, skal du:
✓ Være i slutningen af din bachelor eller i starten af din
kandidatgrad.
✓ Være rigtig god til at formulere dig på skrift.
✓ Have styr på de sociale medier.
✓ Gerne have et vist kendskab til Photoshop, InDesign,
iMovie, Youtube og WordPress.

Alt du skal gøre er…
Vis hvor god du er til skriftlig kommunikation og til at sælge dit
budskab til os i din ansøgning og CV.
• Fortæl hvad du har lavet og hvorfor det gør dig i stand til at
løfte vores opgave, hvorfor vi skal have dig som kollega
samt hvorfor du gerne vil have denne stilling.
• List artikler og andet relevant arbejde i dit CV, så vi kan se
dine erfaringer.

Deadline 06-08-2018

Din arbejdsdag foregår på Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

Send ansøgning og CV til: job@peakconsulting.dk
Emnefelt: Kommunikationsassistent.
Angiv om du søger studenterjob eller praktikplads.

Vi forventer, at du kan starte den 6/8-2018, enten som
studentermedhjælper i 10-15 timer om ugen på ubestemt tid
eller kan indgå i en praktikperiode á mindst fire måneders
varighed.

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Britt
Falk, rekruttering: 53 78 00 93.

Great Place To Work

Læs mere om Peak på www.peakconsulting.dk.

Peak er en flad organisation med plads til alle. Vi støtter op
om hinanden og har altid tid til at dele en god vittighed, selvom
vi har travlt.

