Studiejob i marketing hos VetFamily
Kan du noget med sprog og it? Drømmer du om et studiejob, der udfordrer dig? Hvor opgaverne er
guld på CV’et, og hvor du får lov til at prøve kræfter med mange forskellige aspekter af marketing?
Så send os en ansøgning!

Jobbet

Du bliver en del af VetFamily Marketing, der vedligeholder over 50 hjemmesider og står for udvikling og
branding af Netdyredoktor igennem hjemmesider, SoMe, instore-skærme, nyhedsbreve og webshop.
Vi er en mindre virksomhed, og du vil blive opmuntret til at tage ansvar for og lede egne opgaver. Du vil
komme til at arbejde tæt sammen med vores Web Marketing Manager og Klinik- og Partneransvarlig, men det
er meget vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt.

Dine opgaver
•
•
•
•
•

Drift og vedligeholdelse af Netdyredoktor.dk (fx tekstarbejde, SEO, blog)
Oprette og vedligeholde hjemmesider for vores dyrlæger i Umbraco
Bistå Web Marketing Manager med Community Management af SoMe
Drift af vores webshop Butik.netdyredoktor.dk i Magento (fx tekstarbejde, SEO, priser, vareoprettelse)
Ad hoc-opgaver

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse inden for marketing eller kommunikation og har et par år
tilbage af dit studie. Derudover at du:
• Har erfaring eller kendskab til SEO
• Er meget interesseret i digital marketing og kommunikation
• Har tålmodighed og systematik til ensformige opgaver (som SEO)
• Er løsningsorienteret og selvstændig i din tilgang til arbejdsopgaver
• Har stærke IT-kundskaber og gerne kendskab til Umbraco og/eller Magento

Hvem er VetFamily?

VetFamily er Danmarks største kæde af dyreklinikker og har nu over 130 medlemmer i Danmark. VetFamily
står bag Netdyredoktor – Danmarks største site om kæledyrs sundhed – og har dertil et eget mærke af
dyrefoder og plejemidler kaldet ”VetPro”.
Arbejdspladsen er Oddervej 70, 8270 Højbjerg. Den forventede arbejdstid vil være 10 t/uge, men vi vil
naturligvis være fleksible i forhold til dit studie. Vi holder samtaler løbende med start hurtigst muligt. Der er
mulighed for ekstra timer i ferier. Løn forhandles til samtalen.
Send ansøgning og CV til sissel.justesen@vetfamily.dk.
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Venlig hilsen
Sissel Justesen, Web Marketing Manager

