PR/markedsføring
gruppen
Stillingsopslag
Jobbet handler om at du får stedet ud over kanten og ud til esbjergenserne, og dette skal du
gøre i fællesskab med andre engageret coworkers som også er i PR/Markedsføringsgruppen. Det
er dig, der skal have ideerne til hvad der skal gøres, for det eneste vi stiller med er rammerne, så
dette er en unik mulighed for en kæmpe indflydelse på hvordan stedet skal markedsføres, som
er lige til at tage med videre i det virkelige arbejdsliv.

Dine arbejdsopgaver
- Du er med til at lægge en strategi for Facebook opslag. Hvad skal skrives og hvordan skal det
skrives. Hvornår skal opslagene udgives og hvordan skal det visuelt se ud.
- Du er med til at styre stedets Instagram profil. Skal den hænge sammen med Facebook eller
være en separat del, som fortæller en historie om stedet.
- Du får mulighed for at sprede budskabet om stedet. Skal der udføres guerillamarkedsføring
eller besøges skoler og snakke med eleverne om stedet.
- Skrive artikler til pressen.

Det vi kan tilbyde retur
Som coworker i PR/markedsføringsgruppen, får du lov til at omsætte teori til virkelighed. Mener
du, at du ved hvordan den bedste socialmedia-strategi skal se ud for et sted som vores, så vær
med til at søsætte den ide, få det prøvet af og skab dig nogle erfaring i, hvad der virker og hvad
der ikke virker. Vi har rammerne klar til dig, du skal bare udfylde dem. Fordelen for dig er at du
kan skrive på CV’et, at du har været med til at udtænke strategier og sat dem i værk.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du lægger på stedet,
og at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste markedsføringstiltag, som
skal være med til at løfte stedet. Vi forventer, at du har lyst til at lægge 15 timer månedligt som
du, udover erfaring, bliver belønnet for i form af goder, tilknyttet stedet.
For at blive en del af PR/Markedsføringsgruppen skal du skrive en kort motiveret ansøgning, som
du sender til Troels@tobakken.dk. Vi søger kun et begrænset antal personer til at være en del af
denne gruppe.

