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Studentermedhjælper til marketing, 
eventkoordinering og kommunikation 
Kunne du tænke dig at få et relevant studiejob, erfaring indenfor en international virksomhed og ansvar? Så er det 
heldigt, at Hexagon søger en studentermedhjælper til marketing med flair for B2B-kommunikation og planlægning 
på vores kontor i Ballerup med tiltrædelse hurtigst muligt.  

Job beskrivelse 
Vi leder efter en ansvarsbevidst og selvstændig studerende til en bred række opgaver inden for erhvervskommunikation og 
marketing. I jobbet som marketingassistent vil du:  

• Få ansvar for at producere og redigere tekst til fx website, e-mailkampagner, annoncer m.m ud fra oplæg fra fagpersoner. 
• Omsætte den faglige og tekniske tekst du får af fagkonsulenter til klar og tydelig kommunikation til andre virksomheder 
• Have rollen som eventkoordinator, hvor du vil stå for de praktiske detaljer og overholdelse af deadlines ved div. events 
• Samarbejde med kollegaer på det danske kontor og virtuelt med vores europæiske og amerikanske marketing-team. 
• Forskellige ad hoc-opgaver. 
• Være i kundekontakt fx i forbindelse med planlægning af vores brugerforenings arrangementer. 
• Arbejde med programmerne SiteCore, SalesForce og Pardot 

Personlige og faglige kompetencer 
• Du studerer kommunikation, marketing eller et mere teknisk orienteret studie og har flair for at formulere dig skriftligt. 
• Du er struktureret, tager initiativ og har et skarpt overblik, så deadlines ikke flyver under radaren. 
• Du navigerer hjemmevant i Office-pakken 
• Du mestrer både dansk og engelsk 
• Hvis du har erfaring med programmer som Photoshop, InDesign og Illustrator er det et plus, men det er ikke et krav 
• Vi ser gerne, at du har mulighed for at være i stillingen i minimum et år. 

Vi tilbyder 
Hvis du er god til formidling, er selvstændig og har overblik, så kan vi tilbyde dig ansvar, stor variation i opgaverne 
og værdifuld erhvervserfaring. Derudover:  

• En fleksibel studenterstilling på ca. 15 timer ugentligt 
• Attraktiv løn 
• En arbejdsplads på vores nye flotte kontor i Ballerup, hvor du primært vil arbejde fra 
• Mulighed og fleksibilitet til at arbejde hjemmefra, da vi er en virksomhed, der arbejder virtuelt og over landegrænser 
• Bærbar PC, til hjemmearbejdet, hvilket vi pga. Covid-19 situationen gør en del i.   
• Et godt arbejdsmiljø præget af fleksibilitet og variation, og en uformel tone 
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Alle der er egnet til dette job opfordres til at ansøge, uanset alder, køn, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold 
eller seksuel orientering. 
 
Referencenummer for ansøgning: 03/2021 
 
Send ansøgning, eksamenspapirer og cv hurtigst muligt og senest 31/1 til amina.hadzic@hexagonsi.com. 
 
Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted allerede i dag. 
 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, så kontakt: 
Amina Hadzic, Marketingassistent, Hexagon’s Safety & Infrastructure division, 52141592, 
amina.hadzic@hexagonsi.com 
 
 
Dine data anvendes i overensstemmelse med Hexagons Safety & Infrastructure divion’s fortrolighedspolitik. Du 
kan se vores fortrolighedspolitik på dette link: Fortrolighedspolitik 
 
Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med 
rumlige data, for at drive forbedringer i kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger indenfor 
produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet 
 
Vores teknologier former by- og produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og 
selvstyrende - det vil sikre en bæredygtig fremtid. 
 
Hexagon’s Safety & Infrastructure division leverer software til intelligente og sikre byer, som forbedrer kvaliteten, 
effektiviteten og kontinuiteten af 
vitale services. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20.000 ansatte i 50 forskellige lande og et årligt salg på ca. 
3.9mio euro. Besøg os på hexagonsafetyinfrastructure.com og følg os @HexagonAB 
 
© 2021 Hexagon AB og / eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes. 1/21 
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