
 

 

VIL DU ARBEJDE MED HJEMMESIDE-REDIGERING? 

Interesserer dig for hjemmesider og grafisk design? Så er du måske 
vores nye webredaktør 
 
I dit nye studenterjob skal du primært lægge arrangementer på vores hjemmeside og andet lettere web-redigering. 
Du kommer også til at udarbejde vores konference– og markedsføringsmateriale, og du får mindre 
kommunikationsopgaver. Derudover ser vi gerne, at du kan hjælpe til som vært/værtinde og tage imod deltagerne 
på vores kurser og konferencer. 
 
Her kan du se et udpluk at det, du kommer til at arbejde med – der kommer løbende nye opgaver: 

• Opdatere vores eventkalender og uploade arrangementer til vores hjemmeside 
• Opsætte vores konference– og markedsføringsmateriale 
• Finde relevante jobs inden for bygge- og udbudsbranchen og uploade dem til vores ”jobbank” 
• Løbende rettelser/redigering på vores hjemmeside 
• Diverse ad hoc-opgaver og forefaldende arbejde  
• Vært/værtinde på kurser og konferencer 

 
HVEM ER DU? 
Du er for nylig startet på dit studie og læser måske webdesign eller kommunikation. Du er god til at formulere dig 
skriftligt, og det er et plus, hvis du har erfaring med WordPress – du har i hvert fald forståelse for 
hjemmesideredigering. Du behøver ikke at være Photoshop-ekspert, men du har øje for grafisk design, da du skal 
opsætte vores konference– og markedsføringsmateriale (vi bruger Office-pakken). 
 
Du trives med både små og store opgaver, og du er meget struktureret og detaljeorienteret. Du overholder 
naturligvis deadlines.  
 
Vi afholder mange kurser og konferencer om året, og vi ser gerne, at dit skema er fleksibelt, så du kan hjælpe med 
at tage imod deltagerne. Vores arrangementer er som udgangspunkt tirsdag-torsdag i dagstimerne i København. 
 
HVEM ER VI? 
I Nohrcon arrangerer vi kurser, konferencer og studieture for folk i byggebranchen for eksempel om byggeri og 
indretning af skoler, plejeboliger, kontorer mm. Vi er et mindre firma med en afdeling i Danmark og Litauen. Vi er 5 
fuldtidsmedarbejdere på vores kontor i Danmark og 1 – med dig snart 2 – studentermedhjælpere. Tonen er 
uformel, og vi lægger stor vægt på, at vi har det godt med hinanden og vores arbejdsopgaver. Du kan læse mere 
om Nohrcon på vores hjemmeside www.nohrcon.dk.  
 
RENT PRAKTISK  
Arbejdstiden er 6-9 timer om ugen med mulighed for flere timer alt efter din profil. Lønnen er 125 kr./t. Du skal 
kunne komme på kontoret mindst en gang om ugen. Resten af tiden kan du arbejde hjemmefra. Nohrcon stiller en 
computer til rådighed, når du arbejder på kontoret. Vi forventer, at du er fleksibel med dine arbejdstider, og at du 
tjekker din arbejdsmail løbende. Vi tager selvfølgelig hensyn til eksamensperioder og ferie.  
 
ANSØGNING 
Vi har brug for dig snarest muligt! Send din ansøgning og CV hellere i dag end i morgen og senest d. 30/1 til 
direktør Jesper Kjærsig på jnk@nohrcon.com. Vi holder løbende ansættelsessamtaler. Du er velkommen til at ringe 
til Jesper på +45 70 20 11 46 for en uddybende snak om jobbet. Vi glæder os til at høre fra dig! 


