  

Medicollect  søger  juniorkonsulent  til  kommunikations-‐  og  projektarbejde  
  
Kan  du  skabe  SoMe  indhold  og  skrive  nyheder  der  bliver  delt,  læst  og  liket?  Brænder  du  for  at  
omsætte  din  faglige  viden  til  konkrete  resultater?  Trives  du  med  at  få  ansvar  og  tage  styring  på  
projekter?    Så  er  du  Medicollects  nye  juniorkonsulent.  
  
Kort  om  Medicollect  
Vi  er  en  dansk  patientrekrutteringsvirksomhed,  som  hjælper  med  at  rekruttere  patienter  til  klinisk  
forskning  i  Danmark,  Sverige  og  Storbritannien.  Vores  kunder  er  både  store  pharma-‐virksomheder  
såsom  Novo  Nordisk,  Sanofi  og  Bayer,  men  også  forskningsafdelinger  på  hospitalerne.  Vi  er  midt  i  
en  kraftig  ekspansion  og  internationalisering,  og  har  blandt  flere  nye  medarbejdere  brug  for  en  
juniorkonsulent  til  at  assistere  vores  Community  Manager.  
Vores  kontor  er  beliggende  i  centrum  af  København  lige  ved  Kultorvet.  
  
Læs  mere  om  Medicollect  på  medicollect.dk.  
  
Kort  om  stillingen  
Din  rolle  vil  være  at  producere  og  udvikle  Medicollects  kommunikation  på  de  sociale  medier  og  
hjemmeside  –  på  dansk  og  engelsk.  Herunder  udvikle  og  poste  content  på  især  LinkedIn  og  
Facebook  og  skrive  nyheder  målrettet  Medicollects  hjemmeside  med  henblik  på  at  øge  aktiviteten  
på  disse  sider.  
  
Du  vil  også  få  ansvar  for  at  gennemføre  projekter  såsom  markedsundersøgelser  blandt  
patienterne,  opfølgning  på  afsluttede  projekter  eller  generelle  spørgeskemaundersøgelser.  
  
Denne  stilling  tilbyder  en  stor  grad  af  frihed  og  ansvar,  hvilket  betyder,  at  du  får  god  mulighed  for  
at  sætte  en  masse  konkrete  resultater  på  dit  CV.  Derudover  er  der  også  god  mulighed  for  at  få  
udvidet  dit  professionelle  netværk,  da  vi  samarbejder  med  mange  forskellige  faggrupper  og  større  
internationale  virksomheder.  
  
Arbejdstiden  er  10  timer  ugentlig  fordelt  på  2  dage  i  løbet  af  en  almindelig  arbejdsuge.    
  
Kort  om  dig  
  
-‐   Ideelt  set  er  du  i  gang  med  en  MA/kandidatuddannelse  indenfor  marketing,  
kommunikation  eller  projektledelse.    
-‐   Du  har  erfaring  i  at  arbejde  med  projektstyring,  behandle  data  og  gerne  praktisk  erfaring  
med  produktion  af  indhold  til  web  og  sociale  medier.  
-‐   Du  mestrer  Office-‐pakken  og  har  gerne  praktisk  erfaring  med  at  arbejde  i  Photoshop.  
-‐   Du  er  udadvendt,  proaktiv  og  trives  i  en  mindre  organisation,  hvor  der  er  højt  til  loftet,  
store  ambitioner  og  plads  til  nye  ideer.  
  
Hvordan  søger  jeg  jobbet?  
Send  en  kort  motiveret  ansøgning  og  dit  CV  til  torbenlind@medicollect.dk  senest  d.17  juni.    Vi  
afholder  samtaler  løbende,  så  det  anbefales  at  du  sender  din  ansøgning  hurtigst  muligt.  

