
Om jobbet
Vi søger NU en ny kollega, der kommer til at arbejde 
med følgende hovedopgaver:

 ♥ Styring og projektledelse af digitale projekter. 
Din allervigtigste opgave bliver at rådgive om de 
bedste tekniske valg, og være den der bevarer 
overblikket, også når deadlines står i kø. Du er 
verdensmester i projektledelse, herunder både 
drift og udvikling, du er spids på, at kreative 
kommunikationsløsninger og teknik går hånd i 
hånd, du har fokus på økonomi, budgetter, skarpe 
planer og deadlines.

 ♥ Udvikling af KALBs egne digitale projekter.  
Du er fuldstændig skarp på, at ethvert digitalt 
projekt skal understøtte forretningen, og du kan 
fra dag 1 gå ind og tage fra, når det gælder vores 
egne ambitiøse planer. Vi skal gå live med det 
første projekt 1. oktober! 

Hos os får du
 ♥ Fine, fine kolleger
 ♥ Virkelig gode og søde kunder at samarbejde med
 ♥ Et arbejdsliv med masser af variation 
 ♥ En plads lige i midt i kontoret – sådan er det jo, 

når man er dén, der skal samle en masse tråde
 ♥ En arbejdsplads, der er i fuld gang med at føre en 

1000-dagesplan ud i livet, der sikrer, at vi er frem-
tidssikre, digitale, grønne – og selvfølgelig stadig 
kalbere by heart på trods af alt det nye. 

Du kan blive vores nye kollega,  
hvis du er:

 ♥ Et menneske med en god portion personlig integ-
ritet, sådan én, der får andre til både at føle sig 
rolige – og inspirerede i dit selskab

 ♥ Detaljeorienteret, analytisk og grundig
 ♥ Relationsmenneske, der helt af dig selv bidrager 

til at udvikle forretningen hos os
 ♥ Og hende eller ham, der møder verden med et 

smil. For det må jo gerne være sjovt, selvom det 
er arbejde. 

En knivskarp 
Digital Projektleder  
– med hjerte og hjerne på rette sted.

Du er en stærk digital projektleder, som bygger bro mellem kommunikation,  
forretning og teknik. Du har respekt for deadlines, og du har det lige godt, om du skal drive  
projekter for en af vores kunder eller for os selv. Du har dokumenteret erfaring med at drive og
udvikle digitale projekter, fx større webshops og abonnementsforretninger eller erfaring som
kunderådgiver på bureausiden.

Alt dét med småt 
Kalb er en kommunikationsvirksomhed, der lover, at alt, vi gør, gør vi med hjerte & hjerne. Vi er et lille, men 
stærkt team af kompetente (og søde) kolleger. Vores kunder er en god og udfordrende blanding af B2C- og 
B2B-kunder, og vi sætter en ære i, at de alle føler sig trygge og professionelt behandlet i vores selskab.  
Vi tilbyder dig en fleksibel arbejdsplads – det er vigtigt for os, at dit arbejdsliv passer til dit liv, ikke omvendt!

Send os din ansøgning senest søndag den 5. juli til marianne@kalb.dk. Du kan også ringe til  
hende for at høre mere om jobbet på 23 73 10 22. Vi holder samtaler den 7. og 8. juli.

kommunikation -med hjerte & hjerne

VI SØGER PER 
1. AUGUST


