
I Mediegruppen tror vi på, at fortællinger forandrer verden. Og hos 
vores kunder står fortællingerne i kø. Derfor søger vi kommunikations- 
og journaliststuderende, som mangler et fleksibelt studiejob og vil 
skrive, spille ind og få en god portion erfaring med i rygsækken.

29. marts 2022

Studiejob:

Brænder du for at 
formidle de gode 
fortællinger?

Om Mediegruppen 

Mediegruppen har sølvbryllup 
i år og er et stærkt hold med 
20 kommunikatører og kreative 
hoveder. Vi hjælper foreninger, 
virksomheder og kommuner 
med at give liv til fortællinger, 
der taler ind i de vigtige 
dagsordener om sundhed, grøn 
omstilling, ansvarlighed og 
fællesskaber. God dialog og 
tætte kunderelationer er endnu 
et af vores kendetegn. 

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV 
i en pdf sammen med et par 
artikler, du har skrevet. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du 
velkommen til at ringe eller skrive 
til kommunikationschef  
Mette Bernt på 5187 8712 eller 
bernt@mediegruppen.net

AI Innovation House
Innovations Allé 3
DK-7100 Vejle

www.mediegruppen.net
info@mediegruppen.net
+45 7584 1200

”Vi er her faktisk ikke for at sælge 
letmælk, men for at gøre verden til 
et bedre sted.” Så præcist beskrev 
en medarbejder det engang, da 
hun kom med sit bud på, hvad der 
er vores vigtigste opgave. At gøre 
verden til et bedre sted kan måske 
lyde lidt højtragende, men vi tager 
det faktisk helt ned på jorden. 

Som kommunikationsbureau er vi 
skarpe på at udvikle og eksekvere 
strategier for kampagner, koncepter, 
pressearbejde og digitale medier 
inklusiv SoMe og nyhedsbreve. Vi 
udgiver magasinerne Helse, Naturli 
og Krop & Fysik, der er nogle af 
landets bedste brands inden for 
sundhedsmagasiner. Derudover 
står vi for både redaktionelt indhold 
og grafisk design på en række 
kundemagasiner. 

Vi har brug for din hjælp til:
•   Artikler til magasiner og digitale platforme
•   Brainstorm på kampagner og større opgaver
•   Content til SoMe, nyhedsbreve,  

hjemmesider og tryk
•   Korrekturlæsning 

Vi forventer:
•   At du er i gang med en uddannelse inden  

for kommunikation eller journalistik
•   Kan researche og afvikle interviews både 

telefonisk eller ude hos kilden 
•   Har et godt skriftligt sprog og en kreativ pen 
•   Har mulighed for at møde ind på kontoret  

efter aftale

Vi kan tilbyde dig:
•   Sparring og samarbejde med resten af  

vores team, der gerne vil lære fra sig
•   Mulighed for både hjemmearbejde  

og en arbejdsstation på vores kontor  
i AI Innovation House i Vejle

•   Fleksible arbejdstider, vi sammen aftaler løbende
•   Et hold af dygtige og engagerede kollegaer 
•   Et hyggeligt arbejdsmiljø 


