
Svejsehuset A/S beliggende i Viby J, søger en arbejdsom og dygtig studentermedhjælper. 
Arbejdsopgaverne er mange artede, og du vil få en stor berøringsflade i hele virksomheden. Har du 
potentialet og viljen til at brænde igennem, så er det dig vi leder efter. 

Vi leder efter den studentermedhjælper som vi efterfølgende håber, kan blive en fast del af Svejsehuset A/S. 
Har du mulighed for en praktikperiode i forbindelse med dit studie, så vil det være fantastisk. Vi har brug 
for en person som kan være vores interne blæksprutte, og hjælpe med alt fra koordinering af 
salgskampagner, messe-forberedelser, online marketing osv.  

Eksempler på opgaver. 

• Koordinering og udfærdigelse af kampagnematerialer. 
• Messe forberedelser. 
• Dataanalyse.  
• Opdatering og vedligeholdelse af webshop, herunder oprettelse af produkter. 
• Håndtering af Google Adwords, Google Analytics og Google Search Console. 
• Udarbejdelse af online marketing kampagner samt content til vores nyhedsbrev. 
• Daglig vedligeholdelse og udarbejdelse af content til vores online platforme. 
• Superbruger af vores Superoffice CRM system. 

Vi forventer 

• Du er ved at uddanne dig indenfor marketing, handel, e-handel eller kommunikation 
• Du kan arbejde selvstændigt 
• Du er skarp i skriftlig kommunikation og kan skrive grammatisk korrekt 
• Du er samarbejdsvillig, fleksibel og omhyggelig 
• Du har godt humør og masser af drive 

Vi tilbyder 

• Et positivt og venligt arbejdsmiljø med gode kollegaer. 
• Mulighed for praktikperiode. 
• Meget stor frihed under ansvar – du bliver ansvarlig for opgaver. 
• Reference direkte til ledelsen. 
• Stor indflydelse på egne opgaver. 
• Stor fleksibilitet i forhold til studietid og eksaminer. 
• Fælles morgenmad og frokost om fredagen. 

Vi satser på, at du bliver en succes og vil gøre alt for at hjælpe dig på vej  

 

Om Svejsehuset A/S 

Svejsehuset A/S er en handelsvirksomhed, som sælger svejse- og skæremaskiner samt alt tilsatsmateriale 
og reservedele i b-t-b segmentet. Vi har samtidig en større serviceafdeling, som installerer, servicerer, 
vedligeholder og reparerer maskiner for vores kunder. Svejsehuset A/S har hovedkontor i Viby J samt en 
afdeling i København, og vi er pt. 17 mand. 

Har du nogle spørgsmål til stillingen, så kontakt ”Daglig leder” Rasmus Dalegaard på tlf. 22 59 94 17 eller på 
rd@svejsehuset.dk. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  
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