
 

 

 

Marketing- og kommunikationskonsulent med krudt i pennen 
Så skete det. Vi har oprettet vores hidtil fedeste, mest kreativt fostrende og 
uortodokse stilling i ballisagers relativt korte historie. Og netop historier – dem skal 
vi have mange flere af. Derfor skal vi op i Danmarks Superliga, når det gælder 
Storytelling, Marketing og kendskabsgrad til ballisagers evner inden for 
karriererådgivning og rekruttering. Og det skal du hjælpe med. 
 
Lad indholdet gøre en forskel  
Walk the Talk. Show it, don’t tell it. Og vi kunne blive ved. Hos ballisager er vi tilhængere af 
gennemarbejdet, interessevækkende indhold, frem for varmluftige reklamer med lidt for 
meget bling bling. For at lykkes i jobbet skal du derfor være lidt af en tofarvet kamæleon. 
Den ene farve skal signalere ”jeg-er-en-begejstret-og-modig-skriftlig-kommunikator”. Den 
anden må gerne bevidne, at du kan bevare det marketingstrategiske overblik og bruge dine 
grå marketing-celler, der hvor de skaber størst værdi.  
 
Men du vil naturligvis ikke blive overladt helt alene til denne ansvarsfulde skæbne. Vi har 
nemlig en lange perlerække af kloge hoveder, der vil hjælpe dig med at løse dine opgaver, 
herunder vores direktør og forhenværende “bad performing” jobsøger Morten Ballisager.  
 
NB! Man kan blive afhængig af godt indhold 
Så har vi advaret dig. Jo bedre du bliver til at producere godt indhold, desto mere får du lyst 
til det. Og godt indhold vil være en rød tråd i alle dine kerneopgaver: 

 Medvirke til fastlæggelse af marketingstrategien 

 Eksekvering af strategien 

 Vedligeholde og udvikle vores web 

 Optimere vores brug af LinkedIn 

 Formidling af den gode historie - både i form af blogs, videoer og på Linkedin mm. 

 Interviewe til og udarbejdelse af cases 

 Udarbejde indhold til nyhedsbreve 

Kan jeg ansøge? 
Ja, det kan du. Hvis du altså kan sætte flueben ved et eller flere af følgende udsagn: 

 Jeg er en professionel skriftlig kommunikator og elsker at arbejde kreativt med min pen. 
 Jeg elsker Content Marketing og har lidt erfaring med det. 
 Jeg har en relevant kommunikationsuddannelse og mindst et par års erfaring fra en 

lignende stilling. 
 Jeg er struktureret, ansvarsbevidst og får noget fra hånden i en travl hverdag.  
 
Hvorfor vælge Konsulenthuset ballisager?  
Du får en meget central rolle hos Konsulenthuset ballisager, og du kommer til at gøre en 
mærkbar og synlig forskel. Sammen med den øverste ledelse skal du flytte vores Content 
Marketing op på et endnu højere niveau. Superligaen, du ved.  

Vi er ambitiøse, og vi gør tingene på vores måde. Vi vil ikke nødvendigvis være de største, 
men vi vil være blandt de bedste. Igen, det var det med Superligaen.  

Konsulenthuset ballisager er en virksomhed, hvor ideer hurtigt omsættes til handling, hvilket 
også er en af årsagerne til, at vi har udviklet os så hurtigt siden virksomhedens 
grundlæggelse. Vores mantra: Kreativ frihed under ansvar. 

Spørgsmål?  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten Ballisager, 
mb@ballisager.com.  

Fakta: 

 Der er tale om en fuldtidsstilling baseret på 37 timer 

 Stillingen er på vores hovedkontor på adressen: Søren Frichs vej 40A, 8230 Åbyhøj 

 Tiltrædelse snarest mulig men vi venter gerne på den rette 

 Ansøgninger vil blive behandlet løbende 
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Rekrutteringsansvarlig:  

Morten Ballisager  
 
Mobil:  

30631730  

 
 
Flere ledige stillinger hos 
ballisager  

 
 
Hvem er vi?  

Konsulenthuset ballisager er en 
landsdækkende, mellemstor HR-
virksomhed. Vi er specialister i 
professionelle matchprocesser 
mellem kandidater og virksomheder 
og arbejder udelukkende med 
outplacement, karriererådgivning 
og rekruttering. 
 
Vores rådgivning er videnbaseret, 
og vi gør os umage med at finde 
den rette løsning til den konkrete 
udfordring.  
 
Læs mere her: 
www.ballisager.com 
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