
 
 

 

Researcher og Content Marketing-medarbejder 
  Tip en ven 
  Print jobopslag 

  
Har du en tekstforfatter i blodet og en researcher i hjertet? Og har du et brændende 
ønske om at kombinere rekrutteringsfaglighed med din forkærlighed for digital 
kommunikation og markedsføring? Så må du gerne bruge 200 sekunder på at 
nærlæse dette stillingsopslag. Det er nemlig dig, vi venter på. 
  

”Delebarn” mellem rekruttering og kommunikation  
  
Nu tænker du nok: ”Delebarn - hva’ er det for en skilsmisseordning?!”. Og dér kan vi berolige dig. Det er 
faktisk en kanonattraktiv ordning, for det er én af de sjældne stillinger, der kombinerer rekrutteringsfaglighed 
med kommunikations- og marketingsfaglighed. 
  
I ”deleordningen” bliver du først og fremmest tilknyttet vores landsdækkende rekrutteringsforretning, der pt. 
består af en direktør, seks konsulenter, én researcher og minsandten også en rekrutteringsforsker. Dit 
primære ansvarsområde består altså af rekrutteringsopgaver, men du kan roligt regne med, at du kommer til 
at have 1-2 dage om ugen i kommunikationsafdelingen.  
  
I dag udgør rekrutteringsforretningen kun en beskeden del af Konsulenthuset ballisager. Men om få år skulle 
det gerne være anderledes. Og én af årsagerne til, at det har ændret sig, er, at dine (digitale) kommunikative 
kompetencer har løftet rekrutteringsforretningen til et endnu højere niveau. 
  

Arbejdsopgaverne: Research, tekstforfatning og andre digitale unoder  
  
- Research-arbejde for vores rekrutteringskunder: Finde relevante kandidater på sociale medier/CV-
databaser og kontakte dem (LinkedIn Recruiter, Jobindex m.m.) 
 - Skrive jobannoncer for vores rekrutteringskunder 

- Produktion af Content: Artikler, blogindlæg, e-bøger, kundecases. nyhedsbreve og andet godt indhold 

- SoMe Marketing: Kampagner på LinkedIn, Facebook og Instagram 

- Evt. opdatering og udvikling af hjemmeside – herunder SEO-arbejde 

- Ad-hoc-opgaver i rekrutteringsforretningen: Tilbudsskrivning, salgsunderstøttende arbejde m.m. 
  
Stillingen er som udgangspunkt et 3 måneders løntilskud, men med mulighed for ordinær ansættelse.    
  

Hvem er du?  
  
Vi ved godt, at vi strammer skruen en kende. Men vi er faktisk på udkig efter en, der det ene øjeblik kan 
arbejde drønstruktureret, analytisk og ualmindeligt detaljeorienteret – og det næste øjeblik skriver let og 
elegant prosa frit fra leveren, som kun selveste Hans Christian Andersen kunne gøre det. Vi forestiller os, at:  
  
- Du har ordet i din magt og nyder at producere vidensstærkt indhold – med kant. 
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- Du har det store digitale kørekort og er nysgerrig på alt mellem social himmel og digital jord. Måske rummer 
din digitale værktøjskasse også erfaringer med markedsføring på sociale medier, SEO og hjemmesider. Det 
vigtigste er, at du er proaktiv og tør afsøge nye digitale afkroge, der kunne gavne rekrutteringsforretningen.  

- Du har en kandidatuddannelse og behersker de klassiske akademiske dyder (metode, analytisk sans 
m.m.). 

- Det er ikke så vigtigt, hvilken uddannelse du har, for det handler først og fremmest om din motivation og 
lyst til at dygtiggøre dig og til selv at opsøge ny viden og nye trends inden for HR og marketing.  

- Hvis HR-områder såsom employer branding og employee advocacy interesserer dig, er det en fordel.  
  

Din arbejdsplads: Videnshus med tre forretningsområder  
  
Hos Konsulenthuset ballisager dyrker vi viden. Vi lever af at rådgive vores kunder og kandidater med 
opdateret viden, der virker - en viden, som vi gerne deler ud af gennem vores kommunikationskanaler. 
Indholdet skal ikke bare være lækkert at læse – det skal også være konkret, faktabaseret og så floskelfrit 
som muligt. 
  
Vores ca. 80 medarbejdere arbejder med karriererådgivning, outplacement og rekruttering fordelt på 15 
lokale afdelinger rundt omkring i landet.  Du kommer til at have din daglige gang på vores kontor på 
Østerbro, Lyngbyvej 2, hvor du refererer til Jens Yde, direktøren for vores rekrutteringsforretning, samtidig 
med at vores Kommunikations- og Marketingchef også trækker på dine kompetencer.  
  
Du kan forvente en arbejdsplads med høj fart, højt humør og farhumor ad libitum. Du kan også forvente en 
arbejdsplads, hvor faglige guldkorn og initiativrigdom vil gå rent ind.  Selvom vi har mahognigulve og til tider 
bærer jakkesæt, er vores rekrutteringsforretning nemlig alt andet end konservativ. Vi er klar på nytænkning – 
og det forventer vi, at du bidrager med.  
  

Sådan ansøger du  
  
Vi forestiller os, at du kan tiltræde snarest, dog senest den 1. januar 2019.  Vi holder løbende samtaler, så 
tøv ikke med at sende os dit materiale.  
  
Upload dit CV, ansøgning og et eksempel på en ikke-så-vellykket jobannonce, som du har valgt at skrive om 
til en i-den-grad-vellykket jobannonce. Hvis du har spørgsmål til opslaget, er du velkommen til at skrive til 
Jens Yde, vores direktør for rekruttering, på jy@ballisager.com. 
  
P.S. Er du den visuelle type og har brug for at se, hvem vi er. Så tag et kig på denne 
video: https://vimeo.com/210600227  
  
  
             

 

 


