VI SØGER
En elskelig kommunikationskonsulent med en fortryllende pen
Du er en stærk kommunikatør med et højt servicegen – og du er ikke bange for at
dele ud af din viden og dine ideer. Og så elsker du at sætte ord i verden på tværs af
genre. Du er en stærk projektkoordinator med respekt for deadlines. Og du har det
som en fisk i vandet, når opgaven lyder på at udarbejde stærke kommunikationskoncepter og strategiske oplæg, der skal bidrage til at inspirere vores nuværende
kunder – og tiltrække nye.
Du har desuden:
•

En kommunikationsrelevant uddannelse

•

Erfaring fra tidligere job, hvor du har serviceret og rådgivet kunder
internt eller eksternt

•

Strategisk flair og en kreativ tankegang

•

Kender medielandskabet, herunder også sociale og digitale medier

•

En god portion personlig integritet og er sådan én, der får andre til både
at føle sig rolige – og inspirerede i dit selskab

•

Stærke skrivekompetencer – og du bevæger dig frit over mange
forskellige genrer

KALB er:
… en kommunikationsvirksomhed, der lover, at alt vi gør, gør vi med hjerte & hjerne. Vi er
betroede rådgivere, og vores kunder er en god og udfordrende blanding af B2C og B2Bkunder, og vi sætter en ære i, at de alle føler sig trygge og professionelt behandlet i vores
selskab. Vi tror, at det er derfor, at de fleste af vores kunder bliver hos os længe.
Vi er et lille, men stærkt team af kompetente (og søde) kolleger. Her kommer du til at
trives blandt journalisten, der elsker havearbejdet, kommunikationsrådgiveren, der elsker
gin og en anden rådgiver, der i bogstavelig forstand flyver og farer rundt, Multimediedesigneren, der brygger øl i fritiden – og bogholderen, der bare slet ikke kan få nok af festival. Og alle vi andre, naturligvis.

Hos os får du
•

Virkelig gode og søde kunder at samarbejde med

•

Et arbejdsliv med masser af variation – og hjerte & hjerne

•

Fine kolleger

•

En plads på kontoret i Løgumkloster eller Sønderborg
– og hjemmearbejdsplads

Alt dét med små
Vi kan tilbyde dig fuld tid eller deltid – det er vigtigt for os, at dit arbejdsliv passer til dit
liv, ikke omvendt! Og ja. Vi ved godt, at vi beder om meget i dette opslag. Men mærk lige
efter, om du kan matche noget af det vigtigste, så lover vi, at vi giver meget igen.

Ansøgningsfrist
Nu. I hvert fald hurtigst muligt. Vi læser med og inviterer løbende ind til samtale.
Send til marianne@kalb.dk.

Læs mere på kalb.dk og find os på LinkedIn, Facebook og Instagram.

