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Studentermedhjælper med interesse indenfor SoMe & Content Creation 

 
 

Hvem er vi? 
Hos Iltihouse arbejder vi med team -og lederudvikling i praksis. På vores kurser skaber vi rammen 
for læring med det formål at opnå bedre samarbejde og kommunikation i organisationen. Det 
gør vi ved at inspirere og udfordre til at tænke nyt og skabe udvikling. Vi er et team på 4 faste 
konsulenter og derudover har vi +30 freelance konsulenter. 

 
Om jobbet 
Hos Iltihouse vil du blive en del af en kreativ og dynamisk arbejdsplads og du vil være ansvarlig 
for at udvikle og skabe indhold på vores sociale medier, LinkedIn og Instagram samt til vores 
hjemmeside. 

 
Dine arbejdsopgaver vil være: 

 
Udarbejde strategien for Iltihouse sociale medier 
Indrykke content på SoMe og løbende vurdere og optimere  
Følge og besvare henvendelser på Linkedin og Instagram 
Deltage på kurser med henblik på at skabe content 
Udarbejde korte videoer herunder idéudvikle, filme og klippe 
Udvikle marketingsmateriale – både i hardcopy og tilpasset SoMe 
Vedligeholde hjemmeside 
Skriftlig kommunikation af blogs og artikler 
PR – planlægning af events 

 
Stillingen er nyoprettet og du vil derfor kunne være med til at udvikle stillingen og din rolle hos 
Iltihouse. 

 
Din profil 
Vi forestiller os, at du læser enten marketing eller kommunikation eller anden relevant 
uddannelse, har interesse for SoMe og har en god forståelse for brugeradfærd. 

 
Dine kompetencer 
Du trives i et fællesskab med humor og stort fokus på kunder og udvikling 
Du arbejder selvstændigt og er igangsættende i forhold til input og forslag til elektronisk 
markedsføring. Du bliver eksperten. 
Du tænker digitalt og forstår mulighederne og algoritmerne på SoMe 
Stærk kommunikator (både dansk og engelsk) herunder, at du kan skrive fængende overskrifter 
og tekster og har et godt grafisk blik 
At du genkender en god historie, kan identificere målgrupper og kan forstå at skabe 
understøttende content 
At du har øje for det visuelle, så du kan vælge de bedste billeder og lave simpel redigering i 
Photoshop 
Du kan lave korte, æstetiske videoer med din iPhone 
Du har erfaring med opdatering af hjemmeside i WordPress. 

 
 

Det forventes, at du arbejder 4+ timer om ugen og det er frit hvornår du vælger at lægge din 
arbejdstid. Arbejdsstedet vil være en kombination af hjemmearbejde, kontoret i Vipperød og 
ude på vores kurser. 

 
Send en ansøgning og CV til kontakt@iltihouse.dk og/eller ring til Signe Spliid på +45 21313322. 


