
Har du en skarp pen, forretningssans og erfaring med markedsføring?   
 

Vi søger en dygtig markedsføring- og kommunikationskonsulent, der forstår at vinkle et budskab, så det 

fanger kunderne, og som kan lave markedsføring, der skaber resultater. Vi arbejder med mange kanaler, 

både de digitale og trykte, og det er en fordel, hvis du har bred erfaring og en kreativ tilgang til 

markedsføring.  

Så har du en skarp pen og erfaring med markedsføring, er det måske dig, der skal stå for markedsføringen i 

VKST, mens vores kommunikationskonsulent er på barsel.  

Vi forventer at du: 
 

 Er dygtig til at skrive og producere tekster, der fanger læseren og sælger varen 

 Har erfaring med digital markedsføring på bl.a. Facebook  

 Har erfaring med mailkampagner  

 Kan planlægge og eksekvere en markedsføringskampagne 

 Er god til at planlægge, følge op og afslutte opgaverne 

 Er nysgerrig, initiativrig og udadvendt 

  

Men du må også gerne:  
 

 Have flair for at lave grafisk arbejde i Photoshop 

 Have kendskab til Wordpress og Mailchimp 

 Have kendskab til GoogleAds 

 Have nogle års erfaring, men det gør ikke noget, hvis du er nyuddannet med erfaring fra studiejob  

 
En del af et team 
VKST er blandt de ledende rådgivningsvirksomheder inden for landbrugs- og fødevareproduktionen. Du 
bliver en del af afdelingen Politik & Kommunikation og får fire kolleger, hvoraf de to arbejder med 
kommunikation og markedsføring.  
 
I kommunikationsafdelingen er det vores opgave at servicere de faglige afdelinger i VKST med 

markedsføringen af rådgivning, produkter 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. Derfor 

vil du i perioder arbejde meget tæt sammen med nøglepersoner i de enkelte afdelinger, og du kommer 

rundt i hele organisationen. 

Praktiske oplysninger 
Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer om ugen fra den 1. januar 2019 – eller efter aftale. Vi har god 

kantineordning, fleksible arbejdstider og et godt kollegaskab. Arbejdsstedet er i Sorø – tæt på motorvejen.   

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

2077. Ansøgning og cv sendes til apk@vkst.dk. Ansøgningsfristen er den 16. november kl. 16.00. Vi 

forventer at afholde samtaler i uge 47.  
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