Passioneret
STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES
til Green Box' marketingteam

Er du i gang med en uddannelse inden for marketing, og leder du efter et studierelevant job?
Hos Green Box søger vi lige nu en studentermedhjælper til vores marketingteam, som er lige så
passioneret omkring kommunikation, som vi selv er.
Hvem er vi?
Green Box er en virksomhed i Aulum, der producerer innovative præfabrikerede badeværelser med et
bæredygtigt fokus.
Vi er en forholdsvis ung virksomhed og har kun eksisteret i 8 år, men vi er vækstet utrolig hurtigt. Faktisk så
hurtigt, at vi for nyligt for tredje gang modtag Børsens Gazelle-pris, som uddeles til hurtigt voksende
virksomheder.
Hos Green Box er der fart på, og derfor mangler vi hænder til vores marketingteam. Og selvfølgelig gerne et
par hænder, som brænder lige så meget for det, de laver, som vi selv gør!
Hos os får du:
Et studierelevant fritidsjob på 10 timer om ugen (med mulighed for endnu flere timer, hvis du har tid og
mod på det)
En fleksibel arbejdsplads, hvor du både kan arbejde på kontoret og hjemmefra
En gylden mulighed for at få hands-on-erfaring med marketing, employer branding og meget mere
En flok herlige og passionerede kolleger, og en plads i en prisvindende virksomhed i rivende vækst
En eventuel vej til en studiepraktikplads eller fast job efter endt uddannelse
Du skal blot:
Være i gang med en markedsføringsrelateret uddannelse som for eksempel markedsføringsøkonom –
hvilket semester, du er på, er underordnet
Have flair for kommunikation og et kreativt mindset
Være passioneret og brænde for det, du laver!

Skal du med på vores spændende rejse, og vil du gerne have god praktisk erfaring og få
mulighed for at prøve alle dine kreative kommunikationsevner af? Så send din ansøgning til
HR-chef Eva Bækkegaard på eb@greenbox.dk. Vi indkalder til samtaler løbende.
Har du spørgsmål til studiejobbet? Så ring til Eva på tlf. 30 86 65 06.
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