ANDELSKASSEN SØGER EN ALSIDIG
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
MED ET SKARPSLEBENT TASTATUR
Vil du arbejde i en bank i rivende udvikling, og er du idérig og har erfaring
med at producere engagerende indhold på tværs af kanaler, så læs med.
Hvem er du?
Contentguru. Kommunikationsninja. SoMe-ekspert. Formidlingsblæksprutte. Tekstforfatter plus det løse. Du må sådan
set kalde dig lige, hvad du vil, bare du kan producere fængende indhold til interne og eksterne kanaler i Danske Andelskassers Bank - i daglig tale kendt som Andelskassen.
Vi drømmer om, at du har:
• En tung kommunikationsværktøjskasse med dig og en
kommunikationsfaglig baggrund som fx journalist eller
cand.comm.
• Erfaring med at producere indhold til hjemmeside og sociale
medier, både video og tekst
• Et hurtigt tastatur, der kan trylle tungt ﬁnansielt stof om til
lette, forståelige ord
• Evnen til både at byde ind med strategiske tanker og hjælpe med den daglige rugbrødsproduktion
• Mange ideer og kan arbejde både selvstændigt og projektorienteret i en vekslende hverdag
• Evt. arbejdet med intranet før og måske endda erfaring fra
banksektoren eller anden børsnoteret virksomhed
Hvem er vi?
Vi er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj
mellem Randers og Viborg med lidt over 300 ansatte. Banken
har 16 afdelinger rundt i landet, der betjener både privat- og
erhvervskunder. Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i
sine lokalområder, blandt andet gennem uddeling af priserne
”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.
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Andelskassen er en solid bank, der for nyligt kunne aﬂevere et
årsregnskab med de bedste økonomiske resultater i bankens
mere end 100-årige historie.
Som medarbejder vil du opleve en bank i rivende udvikling,
som har korte beslutningsveje og en ﬂad organisation.
Vi kan tilbyde en fuldtidsstilling i bankens kommunikationsog marketingafdeling, hvor vi pt. er tre medarbejdere; en
marketingkonsulent, en graﬁker og en kommunikations- og
marketingchef. Afdelingen er ansvarlig for bankens interne
og eksterne kommunikation og arbejder i dagligdagen tæt
sammen med de øvrige afdelinger.

Hvordan søger jeg?
Hvis det er en arbejdsdag, du kan se dig selv i, så send din
ansøgning hurtigst muligt via andelskassen.dk. Samtaler vil
blive holdt løbende, og der er tiltrædelse snarest muligt. Vi
lukker ansøgningsrunden, så snart vi har den rette kandidat.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte kommunikations- og marketingchef Gorm Ruge på
rug@andelskassen.dk eller 41 85 09 59 eller HR Partner Laila
Kühnau på lai@andelskassen.dk eller 60 29 54 24.

Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere
Andelskassen har 16 ﬁlialer og et landbrugscenter
Vi er i alt 310 medarbejdere
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk
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