
 

Kickstart din karriere i en Start-Up, der er klar til at vokse. 

Søges: Studentermedhjælper - 15 timer/uge. 
Om jobbet:  

Har du passion for online markedsføring, kommunikation, e-commerce eller teknologi – og besidder 
du det rette mix af nysgerrighed og eksekvering? Så er du lige den, vi mangler til vores team!  

Hos Forsikringsportalen vil du bl.a. arbejde med vores digitale touchpoints på online medier. Arbejdet 
hos Forsikringsportalen indeholder både projektbaserede opgaver og daglige håndtering af 
kommunikation med vores brugere og partnere.  

Du er i stand til at omsætte dine indsigter til praksis eller handlingsrettede anbefalinger. Desuden er 
du villig til at koordinere projekter og tage ansvar for ad hoc-opgaver, der meget vel kunne blive dine 
egne. Vi vil naturligvis tilpasse dine arbejdsopgaver, så de i så stor udstrækning som muligt, vil 
matche dine kompetencer & interesser.  

Det er ikke et krav, men bestemt en fordel hvis du har erfaring inden for et eller flere af 
følgende områder: 

√ Kommunikation f.eks. I forbindelse med nyhedsbreve, websites, indhold & content markedsføring 
og sociale medier  
√ Har kendskab til Content Management Systemer (CMS)  
√ Online markedsføring (Social Media, Paid Search, Display, On page optimization)  
√ Testning eller udvikling af systemer (IT udvikling) 
√ Projekterfaring / projektledelse 
√ Erfaring fra forsikringsbranchen 
 
Vi forventer, at du har lyst til at blive en integreret del af et lille, men internationalt team – hvor vi 
udvikler vores egne systemer. Du har mod på at tage ansvar, og udvikle dine færdigheder, så du 
bliver i stand til at tage konkrete idéer og føre dem ud i livet, uden at gå på kompromis med 
kvaliteten.   

Du kunne meget vel være på den sidste del af din bachelor, eller skal til at starte på din kandidat, og 
så har du mod på at afsætte en del timer over sommeren, så du får det optimale afsæt i stillingen. 
 
For os skal et arbejde være sjovt, og vi stræber efter at gøre en forskel, og du har formentligt det 
samme mind-set.  
 
Vi forventer at du:  
 
√ Taler flydende dansk og behersker engelsk på arbejdsniveau. 
√ Er hurtig til at sætte dig ind komplekse problemstillinger, og er åben for at lære nye ting. 
√ Kan arbejde selvstændigt, struktureret og disciplineret. 
√ Tager ansvar for at nå dine mål.  
√ Trives godt i et lille dynamisk iværksættermiljø med mange ideer og planer. 
 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et professionelt og dynamisk miljø med erfarne og motiverede kolleger i et fuldt udstyret 
kontor på Nørrebro, hvor du selvfølgelig får din egen skrivebordsplads med en stor skærm at arbejde 



på. Vi lægger stor vægt på medarbejderudvikling; med andre ord støtter vi din nysgerrighed og 
tilbyder gratis adgang til online-kurser, bøger og andre ressourcer, du har brug for at fremme din 
viden. 
 
• En moderne arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.  
• En central beliggenhed i et kontorfællesskab på Nørrebro med andre innovative virksomheder. 
• Gode muligheder for udvidelse af ansvarsområder på sigt alt efter kompetencer og ambitioner. 
• Mulighed for at gå fra deltid til fuldtid på sigt. 
• Uformelt- og moderne arbejdsmiljø 
• Fleksible arbejdstider med mulighed for hjemmearbejdsdage og luft til eventuelle eksamener m.m. 
• Start dato – Så hurtigt som muligt, Arbejdstiden forventes at være min 20 timer ugentligt over 
sommeren, og ca. 15 timer/uge ved studiestart. Løn efter kvalifikationer. 
 
Skal du med på holdet? 
 
Send din ansøgning med en kopi af dit CV, MRK ”Studentermedhjælper” til Forsikringsportalen senest 
19. juni til job@forsikringsportalen.dk. Ansøgere vil blive gennemgået og indkaldt til samtale 
løbende. Forventet start hurtigst muligt. Kontaktpersoner Nikolaj eller Christopher tlf 60 53 00 66 
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Fremtiden	er	digital	–	skal	du	med?	
Danmarks	hurtigst	voksende	forsikringsportal	søger	kloge	hoveder	der	brænder	for		
at	gøre	en	forskel,	og	udvikle	mulighederne	på	den	digitale	platform.	

	


