
 

 

Studentermedhjælper til Børnehjælpsdagen

Online marketing 

 

Er du ved at uddanne dig inden for online 

Analytics, og har du flair for at arbejde med sociale medier

Børnehjælpsdagens kommunikationsafdeling

placerer vi, alt efter hvornår det passer ind i dine studier og afdelingens behov.

Dine arbejdsopgaver vil først og fremmest 

 

Det er derfor afgørende, at du har viden og erfaring med:

� Søgemaskineoptimering 

� Linkbuilding og konvertering 

� Google AdWords og Analytics 

� Sociale medier: indhold og annoncering

� CMS - vi anvender Wordpress.

 

Vi ønsker disse kvalifikationer: 

� Du er godt i gang med en relevant uddannelse, f

� Du kan formulere klare og fængende 

� Du har gode analytiske evner 

� Du kan arbejde selvstændigt, men 

� Du er god til at planlægge og overholde deadlines

 

Vi tilbyder: 

� En dynamisk arbejdsplads, hvor der er kort fra tanke

� Et lille team af søde kollegaer med stort fagligt og menneskeligt 

� Et meningsfuldt job, hvor du kan være med til at gøre en forskel for en udsat gruppe af børn og unge i det 

danske samfund. 

 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, primo 

 

Send din ansøgning på mail til post@bhd.dk

eksempler på opgaver eller tekstmateriale, du har lavet eller andre relevante resultater, som du har 

løbende blive afholdt ansættelsessamtaler for at få stillingen besat hurtigst muligt.

 

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte 

3530 9313 / 2684 0730. 

 
 

Om Børnehjælpsdagen  

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der året rundt arbejder for at styrke anbragte børn og 

arbejder med at styrke målgruppens mentale og fysiske robusthed gennem 

med en lang række af danske kommuner, erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner, plejefamilier samt foreninger, idrætsklubber o

Læs mere om Børnehjælpsdagen på www.bhd.dk

til Børnehjælpsdagen (NGO)  

online marketing og kommunikation? Er du en haj til SEM, herunder SEO og

ar du flair for at arbejde med sociale medier og webtekster?  Så har vi det helt rigtige 

s kommunikationsafdeling søger nemlig en studentermedhjælper 10-14 timer om ugen

alt efter hvornår det passer ind i dine studier og afdelingens behov. 

vil først og fremmest handle om digital markedsføring af vores to lotterier og øvrige projekter. 

at du har viden og erfaring med: 

 

ale medier: indhold og annoncering 

. 

i gang med en relevant uddannelse, fx inden for digital markedsføring 

klare og fængende budskaber 

 

Du kan arbejde selvstændigt, men er også en team player 

Du er god til at planlægge og overholde deadlines 

En dynamisk arbejdsplads, hvor der er kort fra tanke til handling 

team af søde kollegaer med stort fagligt og menneskeligt engagement 

Et meningsfuldt job, hvor du kan være med til at gøre en forskel for en udsat gruppe af børn og unge i det 

, primo august 2018. Arbejdspladsen er beliggende i København S.

post@bhd.dk – hurtigst muligt og senest 20. juli 2018 kl. 12.00

eksempler på opgaver eller tekstmateriale, du har lavet eller andre relevante resultater, som du har 

løbende blive afholdt ansættelsessamtaler for at få stillingen besat hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte webredaktør Annedorthe Kring 

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der året rundt arbejder for at styrke anbragte børn og 

arbejder med at styrke målgruppens mentale og fysiske robusthed gennem projekter, camps, 1-dags-aktiviteter, læringsforløb mv. 

med en lang række af danske kommuner, erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner, plejefamilier samt foreninger, idrætsklubber o

www.bhd.dk 

SEM, herunder SEO og Google 

har vi det helt rigtige studiejob til dig! 

timer om ugen. Timerne 

lotterier og øvrige projekter.  

Et meningsfuldt job, hvor du kan være med til at gøre en forskel for en udsat gruppe af børn og unge i det 

i København S. 

kl. 12.00. Medsend meget gerne 

eksempler på opgaver eller tekstmateriale, du har lavet eller andre relevante resultater, som du har opnået. Der vil 

webredaktør Annedorthe Kring på mail: ak@bhd.dk eller 

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der året rundt arbejder for at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Vi 

aktiviteter, læringsforløb mv. Vi samarbejder 

med en lang række af danske kommuner, erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner, plejefamilier samt foreninger, idrætsklubber og skoler.  


