JUNIOR KOMMUNIKATIONSKONSULENT I UKON
Er du optaget af kommunikation, ledelse og organisationsudvikling? Og er du en af de dygtigste og mest
ambitiøse kommunikationstalenter i Aarhus? Hvis ja, så har vi studiejobbet til dig. Konsulenthuset UKON
leder efter en junior kommunikationskonsulent, som kan være med til at sikre, at UKON’s brand og kommunikation udvikler sig endnu stærkere. UKON er en organisationspsykologisk konsulentvirksomhed, som
arbejder dedikeret med ledelses- og organisationsudvikling.
Dine arbejdsopgaver er delt i to:
Strategisk udvikling
Booste og gentænke vores eksterne kommunikation. Bidrage med viden, idéer, forbedringsforslag og inputs i samarbejde med resten af kommunikationsteamet med henblik
på at styrke UKON’s kommunikationsstrategi.

Supportopgaver
Producere content (tekst, video, interviews, blogposts etc.)
til sociale medier, nyhedsmails og hjemmeside) med henblik på branding af vores ydelser, forskning og aktiviteter herunder løbende opdatering af hjemmeside. Assistere ved
forberedelse af oplæg i Power Point samt assistere på eksterne kundeopgaver gennem f.eks. dokumentation af processer og resultater eller som hjælp til facilitering.

Vi forventer at du:
• Er selvstændig, proaktiv og tør tage ansvar. Dvs. selvstændigt kan drive mindre kommunikationsprojekter, byder ind ved at sætte viden og faglighed i spil samt tænker i strategisk forretningsudvikling i
forhold til kommunikation.
• Har en positiv attitude til forskellige typer arbejdsopgaver – nogle gange er vi i gang med store, komplekse kundeopgaver, andre gange er der brug for lavpraktisk hjælp – og alt der imellem.
• Har en skarp pen, skriftligheden i orden samt evner at kommunikere komplekst indhold på en inspirerende, kreativ og enkel måde. Også på engelsk.
• Trives med en varierende arbejdsmængde og derfor ikke et fast timeantal hver måned samt er fleksibel i forhold til at afsætte tid til opgaver, da de ikke alle kan forudsiges i god tid.
Vi tilbyder:
• Muligheden for at få et stort ansvar og være en drivende kraft på udvikling og eksekvering af den eksterne kommunikation i Danmarks førende organisationspsykologiske konsulenthus.
• Indblik i den nyeste viden om ledelses- og organisationsudvikling gennem samarbejde med husets førende forskere og praktikere på området.
• Deltagelse i vores månedlige interne udviklingsdage, hvor du får udfordret og styrket dine personlige
og faglige kompetencer i et dynamisk og kompetent miljø.
• En arbejdsplads i inspirerende lokaler på kontoret i Spejlbuen i Business Park Skejby

Interesseret?
Send en motiveret ansøgning til:
mro@ukon.dk Vi glæder os til at høre fra dig!

