
Dygtig tekstnørd med forretningssans og afslutter-gen  

Så er det måske dig, der skal være ansvarlig for centrale dele af VKST’s markedsføring?  

 

Ingen opgave er for stor eller for lille – og du bliver både strategisk sparringspartner, 

markedsføringsansvarlig og praktisk hjælper for de faglige afdelinger i alle spørgsmål om 

markedsføring og kommunikation. 

 

Der venter nogle spændende opgaver:  

• Ansvarlig for VKST’s elektroniske nyhedsbrev til kunderne, inkl. strategi og markedsføring 

• Markedsføring af VKST i samarbejde med den enkelte afdeling, inkl. produktion af indhold 

og materiale 

• Opdatering og udvikling af vkst.dk, inkl. produktion af tekst  

 

Som kommunikationskonsulent i VKST er du:  

• Dygtig til at skrive og producere tekster, der fanger læseren og sælger varen 

• God til at planlægge, følge op og afslutte opgaverne 

• Uddannet inden for kommunikation, markedsføring eller lignende 

• Nyuddannet eller har 2-3 års erfaring fra en lignende stilling 

• Nysgerrig, initiativrig og udadvendt 

 

En del af et team 

VKST har kontorer i Sorø og Nykøbing.  Sorø bliver dit primære arbejdssted. Vi er 320 ansatte, der 

brænder for at rådgive kunderne og hjælpe dem med at udvikle deres virksomhed.  Du bliver en 

del af afdelingen Politik & Kommunikation og får 6 fantastiske kollegaer.  

 

Praktiske oplysninger 

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen og tidsbegrænset til den 31. december 2017.  

Men der kan blive tale om en forlængelse. Ansættelse pr. 1. september eller tidligere. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig hos afdelingsleder Ane Popp-Kristensen på 

tlf. 2330 2077. Ansøgninger sendes til apk@vkst.dk. Ansøgningsfristen er den 2. juli. Der er 

samtaler i uge 28.     
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Så er det måske dig, der skal være ansvarlig for den centrale del af VKST’s markedsføring?  

Vi søger nemlig en kommunikationskonsulent med interesse og evner inden for markedsføring.  

I VKST har vi først og fremmest fokus på vores kunder. Vores rådgivning og serviceydelser er tit afgørende 

for, at kundernes virksomhed vokser og udvikler sig.  

I afdelingen Politik & Kommunikation er det vores opgave at servicere de faglige afdelinger i VKST med 

markedsføringen af deres rådgivning og serviceydelser - så de kan fokusere på at løse opgaver for VKST’s 

kunder. Derfor er ingen opgave for stor eller lille for os – og du bliver både strategisk sparringspartner og 

praktisk hjælper for de faglige afdelinger i alle spørgsmål om markedsføring og kommunikation. 

Om jobbet 

• Opdatering og udvikling af vkst.dk  

o Produktion af indhold til vkst.dk i samarbejde med afdelingerne 

o Løbende opdatering af vkst.dk  

o Løbende udvikling af vkst.dk sammen med ekstern leverandør  

 

• Ansvarlig for VKST’s elektroniske nyhedsbrev til kunderne 

o Udarbejdelse af strategi og forretningsplan for nyhedsbrev  

o Markedsføring af nyhedsbrev   

o Producere historier til nyhedsbrev 

 

• Markedsføring af VKST 

o Planlægge og udføre tiltag med henblik på markedsføring af specifikke rådgivningsydelser i 

samarbejde med den enkelte afdeling / team  

o Producere indhold og materiale til markedsføring 

o Følge op og lede processen, så vi når i mål med det konkrete tiltag 

 
Som kommunikationskonsulent i VKST er du: 

• Dygtig til at skrive og producere tekster, der fanger læseren og sælger varen 

• God til at planlægge, følge op og afslutte opgaverne 

• Uddannet inden for kommunikation, markedsføring eller lignende 

• Nyuddannet eller har 2-3 års erfaring fra en lignende stilling 

• Nysgerrig, initiativrig og udadvendt 

 

En del af et team 

Du bliver en del af afdelingen Politik & Kommunikation og får 6 kollegaer, der arbejder med meget 

forskellige opgaver, men vi er gode til at sparre med hinanden og byde ind på de meget forskellige opgaver 

i afdelingen. I perioder vil du arbejde meget tæt sammen med nøglepersoner i de enkelte afdelinger, og du 

kommer rundt i hele organisationen.  
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Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen og tidsbegrænset til den 31. december 2017. 

Ansættelse pr. 1. september eller tidligere. Men der kan blive tale om en forlægendelse.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig hos afdelingsleder Ane Popp-Kristensen på tlf. 2330 

2077. Ansøgninger sendes til apk@vkst.dk. Ansøgningsfristen er den 2. juli. Der er samtaler i uge 28.     
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