Part-time Event and Content Marketing Assistant, ValidEire ApS

We are looking to hire a driven Event og Content Marketing Assistant to join our team at ValidEire
in Zealand, Denmark for a part-time role (up to 20 hours weekly).
Growing your career as an Event og Content Marketing Assistant is an awesome opportunity to
develop excellent skills.
If you are strong in creativity, presentation and have the right personality for the job, then apply
for the position of Event og Content Marketing Assistant at ValidEire today!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til en nyoprettet stilling søger Management på ValidEire ApS en deltids event og content production
assistent.
Som vores nye kollega skal du være initiativrig og have mod på at søsætte nye projekter. Du ser muligheder
og løsninger frem for barrierer og begrænsninger og kommer gerne med forslag til, hvordan vi kan forbedre
hele events.
Helt konkret skal du planlægge og eksekvere fire-seks events pr. år, hvis faglige indhold er interessant for
Life Science virksomheder-målgrupperne.
Vi skal sammen skabe større synlighed i markedet og har en vision om at skabe levende content, der kan
gøre hele Danmark/ EU Life Science medarbejdere klogere ift. regulatoriske trends og fremtidsløsninger.
Vi ønsker os en kollega, der har erfaring med:
•
•
•
•
•

At udtænke events med udgangspunkt i målgruppen
Projektledelse med mange stakeholders
Ekstern kommunikation/at producere content
Koordinering og afholdelse af events
Tale og skrivning af dansk og engelsk på højt niveau

Det er også vigtigt, at du er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet indenfor business og marketing discipliner -minimum Bachelor grade
Kunne udarbejde en marketingsplan og skabe content målrettet målgruppen
Kunne arbejde selvstændig og remote
Erfaring indenfor en ellers flere af disse: Medicinalindustrien, Medical Devices og Food sektorer
Stærk i relationsskabelse
Stærk i styring af projekter
Kompetent inden for afvikling af events
Igangsættende og holistisk tænkende
Bo på Sjælland og har mulighed at mødes fysisk i København / Roskilde ugentlig
Villig til at rejse i udlandet ad hoc

Du bliver en del af ValidEire events projekt team, der varetager både drift, administration og udvikling samt
salg og kommunikation af ValidEire events. Du er indstillet på at etablere et tæt samarbejde med flere
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forskellige fagligheder, blandt andet kommer du til at have kontakt med partnere, speakers, sponsors og
konferencecentre.
Du vil ugentligt deltage i fælles møder med ejer/ partnere for at skabe et tættere samarbejde samt
sammenhæng og synergi mellem vores forskellige marketingplaner, målgrupper mm. Du skal kunne tænke
strategisk og koble dig til vores forskellige markedsføringsindsatser på tværs af områderne. Dine
samarbejdsflader er altså både internt i organisationen og eksternt.
Om os
ValidEire er en mindre virksomhed med en tæt kontakt til adskillige Life Science virksomheder og har to
forretningsområder – freelancing og events. Dette job vil være fokuseret på events og vil inkludere
konferencer, networking med mere.
Vi er en god arbejdsplads, hvor vi værner om en kultur præget af godt humør, gensidig sparring,
nytænkning samt en anerkendende og konstruktiv tilgang til opgaverne og hinanden. Du bliver vores go-to
marketings medarbejde og den eneste på holdet, der kan det, du kan, og du løser dine opgaver i tæt
samarbejde med kolleger inden for ValidEire.
Company Benefits:
•
•
•
•
•
•
•

Konkurrencedygtig løn
Frihed under ansvar
Flexible arbejdstimer og remote arbejde
Advancement muligheder
Muligheden at få indflydelse på adskillige projekter
Spændende fremtid i en mindre virksomhed med flade ledelsesstruktur
Muligheden at arbejde fuldtid når arbejdsmængden stiger

Send din motiveret ansøgning samt CV til info@valideire.com
Tilmeldingsfrist: 1.oktober 2022

