
Du skriver præcist, flydende og letlæseligt, så man kan 

mærke dit sproglige aftryk i nyhedsbreve, kampagner 

og i strategiske oplæg. Du har en strategisk forståelse af 

positioneringen af brands og du ved præcis, hvordan det 

skal kommunikeres.

Du er ekvilibrist på Facebook, Instagram, LinkedIn og 

andre sociale medier og du føler dig helt hjemme på 

alle de digitale platforme. Du ved, hvad der rører sig i 

SoMe-miljøet - og du ved, hvad der skal til for at engage-

re og fascinere vores kunders følgere.  Du kan gro deres 

følgerskare og du kender dine målgrupper ud og ind. Du 

kan undervise og hjælpe vores kunder med det meste på 

SoMe - fra strategi til implementering af værktøjer.

Stupids egen kommunikation har høj prioritet, så derfor 

er det også dit ansvar at opsnuse de gode historier fra 

vores egen verden og bringe dem ud i nyhedsbreve og 

sociale medier. 

OM DIG:

• Du har formodentlig en baggrund i  journalistik 

eller kommunikation.

• Du har 3+ års erfaring fra en lignende stilling på 

bureau, i en organisation eller på et medie.

• Så stærk på det kommunikationsfaglige område at 

du kan rådgive vores kunder.

• Superbruger på sociale medier - især Facebook, 

Instagram, Twitter og LinkedIn.

• Du er analytisk stærk. Kan bruge indsigter og stati-

stik til at forbedre kommunikationsindsatsen.

• Du er vant til at arbejde teamorienteret med kom-

plekse projekter - er selvstændig, ansvarlig og villig 

til at give projekterne det ekstra nyk, der skal til for 

at få dem helt i mål.

• Du er naturligvis helt på omgangshøjde med trends 

og tendenser på dit felt - såvel kreativt som teknolo-

gisk. 

• Dygtig til at præsentere dine tanker, ideer og arbejde 

for kunder og team.

• God til engelsk - både mundtligt og skriftligt - og vil-

lig til at snakke engelsk på kontoret og med kunder, 

når der er brug for det. 

OM STUPID:

Stupid Studio blev etableret som strategisk designbureau for 12 

år siden og vi har kontorer i Odense og København. Vores kom-

petencer og fælles passion ligger inden for områderne kultur/

medier, børn, leg og læring, borger og samfund.  Vores hold er 

bemandet af strateger, SoMe/kommunikationsfolk, digitale 

designere, motion designere og projektledere og vi arbejder tæt 

sammen i projektteams.

Vi er omkring 15  medarbejdere og har en stærk intern kultur, 

hvor vi har fokus på en balanceret og bæredygtig livsstil, som 

også giver plads til at nyde livet uden for arbejdstiden.  

 

Vi arbejder med kreativitet, der skaber positive forandringer, og 

er med til at styrke den verden, vi er en del af.

SØG NU!

Send din ansøgning til jobs@stupid-studio.com sammen med 

eksempler på dit kommunikations- og SoMe-arbejde. 

Ansøgningsfrist 15. august 2019

Spørgsmål kan rettes til Lars Grarup , som er partner og 

Administrerende direktør lars@stupid-studio.com

Velskrivende kommunikationsmedarbejder
- med flair for sociale medier

Vi søger en velskrivende kommunikationsmedarbejder, der er så stærk 

på det kommunikationsfaglige område, at du kan rådgive organisa-

tioner og virksomheder om alt fra nyhedsbreve til tone-of-voice. 


