
Kommunikationskonsulent til wecommunicate 

 

Er du en dygtig kommunikatør med stor skrivelyst og 2-4 års brancheerfaring? Brænder du for at skabe 

værdi gennem journalistisk funderet kommunikation og spitze projektledelse? Og har du erfaring med at 

omsætte kommunikationsmål til konkrete aktiviteter?  

Så er det måske dig, wecommunicate leder efter. Vores rejse begyndte i 2019, og siden har vi hjulpet 

stærke brands og ambitiøse startups med PR og kommunikationsopgaver. Vi kommunikerer til 

målgrupper som forældre, festivalgæster og fagfolk i byggebranchen, og det er helt afgørende, at du kan 

jonglere alt lige fra legetøj til byggematerialer med lige iver og begejstring. Du er service-minded og 

nysgerrig, ligesom kvalitet og punktlighed er vigtigt for dig. 

 

I teamet arbejder vi tæt sammen. Vi er en lille eksklusiv, stolt og flittig enhed på tre journalister, som 

hjælper hinanden, har det virkelig sjovt og stiller høje krav til både faglighed og fællesskabsfølelse.  

Som vores nye kollega bidrager du med skarpe spørgsmål, nysgerrighed og et videbegærligt gemyt. Du 

elsker at gribe bolde og triller dem altid sikkert i mål til tiden.  

 

Lidt om dig: 

• Du har minimum 2-4 års erfaring fra bureau eller virksomhed, hvor du har skabt konkrete, 

målbare resultater.   

• Du er en prima skribent, har styr på dine nyhedskriterier, vinkling og kan skrive til målgruppen. 

• Du har (måske) erfaring med og lyst til proaktivt PR-arbejde. At gribe knoglen skræmmer dig ikke 

(fra vid og sans).   

• Du er nysgerrig og sætter en ære i at kende og forstå dine kunders forretning og målgrupper. 

• Du trives i et lille team med en omskiftelig hverdag.  

• Du er selvkørende og løsningsorienteret. Du vil gå rigtig langt for dine kunder. 

• Du har lyst til at være en del af en ung vækstvirksomhed. 

 

Hvad du kan forvente af os: 

• En plads i et team med højt til loftet og en hverdag med et omskifteligt tempo, hvor vi hjælper 

hinanden og har det sjovt undervejs. 

• At du får masser af ansvar og opgaver, som du ideelt selv kører fra A-Å. 

• En kundeportefølje med anerkendte brands og venlige samarbejdspartnere. 

• Arbejdsplads i lyse, moderne kontorlokaler i Skanderborg samt frihed til selv at tilrettelægge 

hjemmearbejdsdagen. 

• At du bliver en del af en virksomhed, hvor du kan være med til at sætte retningen. 

 

Hvordan du søger stillingen? 

Send din ansøgning samt CV til julie@wecommunicate.dk hurtigst muligt – vi holder samtaler løbende og 

ansætter, når vi finder den rigtige kandidat.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at kontakte Julie Sloth Blumensaat, 

kommunikationsrådgiver og ejer, på 21 25 96 46. 


