
  

   

 

 

  

 

 

Lunden søger gennemslagskraftig studentermedhjælper til PR- 
og SoMe-opgaver 
 
Charlottenlund Travbane søger en ambitiøs og målrettet studentermedhjælper, som vil være 
med til at løfte vores tilstedeværelse i pressen og på de sociale medier.  
I 2017 arrangerer vi en række spændende events med henblik på at få flere gæster til travløb 
og samtidigt løfte publikumsoplevelsen. Det er din hovedopgave at tiltrække gæster til de 
arrangementer.  
 
Arbejdsopgaverne består af:  
• At udarbejde en generel kommunikationsstrategi og kommunikationsplaner for vores større 
arrangementer i samarbejde med direktøren og eventmanageren  
• At forfatte et månedligt nyhedsbrev  
• At udføre pressearbejde for vores events  
• At udvikle en photo opportunity  
• At sørge for den rette eksponering i pressen såvel som på de sociale medier  
• At deltage i eventafvikling  
• At lave et snapchat filter til vores store hestesportsbegivenhed Det Danske Derby  
• At udvikle et influencers program  
• Ad hoc-opgaver  
 
Din profil  
Vi forventer, at du er en dygtig kommunikatør, der er i gang med en uddannelse inden for 
kommunikation, journalistik, medievidenskab, marketing eller lignende. Det er en fordel at have 
erfaringer med digital kommunikation og PR, og at du er bekendt med begreberne 
newsjacking, CTR, engagement, algoritmer, content og KPI. 
 
Vi forventer, at du:  
Er en dygtig formidler - både skriftligt og mundligt  
Kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt  
Er kreativ og kan bruge det strategisk  
Har en bred viden om diverse platforme, medier og funktioner  
Er nysgerrig, og har øje for den gode historie  
Kan udføre simpelt grafisk arbejde i Photoshop eller InDesign  
 
Vi tilbyder:  
På Charlottenlund Travbane kan vi tilbyde dig et spændende og studierelevant job med stort 
ansvar og mulighed for selvstændigt at løse opgaver inden for dit område. Vi ser gerne, at du 
kan arbejde mellem 10-20 timer om ugen. Timetal aftales nærmere og afhænger især af vores 
events. 
 
Har du spørgsmål til jobbet så kontakt direktør Michael Juul Nielsen på tlf.: 22651234 eller på 
mail: mjn@travbanen.dk. Din ansøgning skal sendes til: mjn@travbanen.dk 
  
Ansøgningsfrist: 1. marts 2017 


