
 

 
Drømmer du om at udvikle din faglighed inden for marketing og kommunikation i praksis? Kan du se dig 
selv som en del af et team, der har høj faglighed, ambitiøse mål og store visioner – hvor der er godt 
fællesskab og højt til loftet? Har du ovenikøbet en god visuel sans og skarp pen? Så er du lige dén, vi leder 
efter!  

Som Destination Nords nye studentermedhjælper i marketingsafdeling får du et spændende og lærerigt 
studiejob, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med bl.a. produktion af indhold og være med til 
udvikling og eksekvering af kampagner og indhold på vores egne kanaler, særligt Social Media.  

Arbejdet i Destination Nord er præget af flade strukturer, hvor humøret er højt og der ikke er langt fra 
tanke til handling og vi hele tiden udfordrer os selv for at opnå vores høje ambitioner. Hvis det lyder som 
noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt.  

  

Opgaver: 

• Bidrage til at planlægge, koordinere og eksekvere indholdet på vores sociale medier kanaler med 
udgangspunkt i destinationens gæstevendte kommunikationsstrategi 

• Drive det daglige community management på EnjoyNordjyllands sociale medier kanaler  

• Være med til at planlægge, udvikle og producere indhold til vores digitale kanaler, både i form af 
billeder og videoer samt koordination af samarbejder med influencer og øvrige 
indholdsproducenter  

• Understøtte produktionen af vores B2C nyhedsbreve   

• Bidrage til håndtering og koordinering af pressehenvendelser samt presse- og influencerbesøg 

• Bidrage løbende til forskellige opgaver i markedsføringsafdeling  



Vi leder efter dig, der 

• Er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for markedsføring eller kommunikation og har 
minimum et år tilbage af dit studie 

• Har en skarp pen og brænder for at producere engagerende indhold på digitale kanaler  

• Har et visuelt øje og god æstetisk fornemmelse, erfaring med photoshop, InDesign mm. er en 
fordel   

• Arbejder struktureret og er god til at have flere bolde i luften samtidig 

• Har et højt drive, er proaktiv og positiv af natur 

 

Om os: 

Destination NORD er en af Danmarks største destinationsselskaber, der beskæftiger sig med Erhvervs- og 
Mødeturisme, Storbyturisme samt Kyst- og Naturturisme. Vores formål er at skabe vækst og jobs i turisme- 
og oplevelsesbranchen. Vi er en ny organisation med pt. 17 faste medarbejdere, og du får mulighed for at 
sætte dit præg på egen fremtid og vores strategi, kultur og daglige arbejde. Vi lægger vægt på tillid, ansvar, 
højt humør tilsat en professionel tilgang og hårdt arbejde.  

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen som Studentermedhjælper er med start den 01. juli 2022 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 15-
20 timer om ugen og timelønnet.  

Ansøgningsfrist: 

Der er ansøgningsfrist den 15. juni 2022 kl. 12:00. Søg stillingen ved at sende en e-mail til 
info@destination-nord.dk med emne ”Ansøgning - Studentermedhjælper markedsføring”.  
Vi holder samtaler løbende og lukker stillingsopslaget så snart vi har fundet den rette kandidat, så tøv ikke 
med at sende din ansøgning bestående af kort motivationsskrev samt CV.  

Yderligere information: 

Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte Digital Marketing Manager Rebekka Schlippe på 
rs@destination-nord.dk.  
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