
 

 

VIL DU ARBEJDE MED EVENTS? 

Har du en skarp svensk pen og et godt overblik? Så er du måske vores nye 

svensktalende studentermedhjælper i en tidsbegrænset stilling 

 

Vi udvider vores kurser og konferencer til det svenske marked, og derfor har vi brug for dig, der kan tale flydende svensk. 

Din hovedopgave bliver at være vores tovholder på vores svenske arrangementer. Blandt andet skal du booke 

oplægsholdere til vores svenske arrangementer og have kontakt til deltagerne, lave aftaler med konferencehotellerne og 

være tilstede som vært/værtinde på arrangementerne i Sverige.  

 

Her kan du se et udpluk af det, du kommer til at arbejde med – der kommer løbende nye opgaver:  

• Vært/værtinde på arrangementerne i Sverige 

• Booking af talere til vores arrangementer  

• Oversættelse/korrekturlæsning på vores markedsføringsmateriale 

• Kontakt med deltagerne til arrangementerne 

• Administration af talere, undervisere og konferencehoteller 

• Opsætning af konferencemateriale  

• Diverse ad hoc-opgaver  

 

HVEM ER DU? 

Først og fremmest taler du flydende svensk, allerhelst med svensk som dit modersmål. Du er god til at formulere dig 

skriftligt og har helt styr på den svenske grammatik. I jobbet er der rigtig mange små, men vigtige detaljer, der skal 

aftales, så du er meget struktureret og overholder naturligvis deadlines. Selvom du arbejder på flere opgaver/projekter 

på samme tid, taber du ikke nogen af dem på gulvet. Da vi er en mindre virksomhed, får du hurtigt meget ansvar, så det 

er vigtigt, at du er rimelig selvkørende og tør tage ansvar – selvfølgelig under vejledning i starten. 

 

HVEM ER VI? 

I Nohrcon arrangerer vi kurser, konferencer og studieture for folk i bygge- og udbudsbranchen 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 2 – med dig snart 3 – 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 varierer meget, men regn med cirka 6-9 timer om ugen. Nogle uger mindre, andre uger mere. Lønnen er 

125 kr./t. I første omgang er stillingen tidsbegrænset til juli, men hvis vi får succes med at udvide til Sverige, er der god 

mulighed for fastansættelse. 

 

Du skal dette forår kunne rejse til Stockholm og være vært/værtinde på en konference d. 15.-18. juni (med ankomst om 

aftenen d. 14. juni). Nohrcon dækker alle rejseomkostninger. Resten af tiden vil dit arbejdssted være enten hjemmefra 

eller på vores kontor på Frederiksberg. Vi forventer, at du er fleksibel med dine arbejdstider, og at du tjekker din 

arbejdsmail løbende.  

 

ANSØGNING 

Vi har brug for dig snarest muligt! Send din ansøgning og CV hellere i dag end i morgen til konferencechef Ida 

Holmstrøm på ih@nohrcon.com. Vi holder løbende ansættelsessamtaler, til den rette kandidat er fundet. Du er 

velkommen til at ringe til Ida på +45 28 74 71 75 for en uddybende snak om jobbet. Vi glæder os til at høre fra dig! 

http://www.nohrcon.dk/
mailto:ih@nohrcon.com

