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Udbred budskabet om effektiv læsetræning i skoler som  
FrontReads nye kommunikationsmedarbejder 

 
 

 

 
• Kan du skrive sælgende og inspirerende tekster til brug i markedsføringen? 

• Kan du udvikle og vedligeholde SoMe aktiviteter til leadgenerering? 

• Har du lyst til at prøve kræfter med Danmarks mest innovative og meningsskabende produkt 
indenfor udvikling af børns læsekompetencer 

• Og kan du bidrage med høj energi og det rette mindset? Så vil vi gerne høre fra dig! 

 
 

 
Indledning:  
 
Om os: 

FrontRead er et unikt, digitalt tilbud til alle der har brug for at læse både hurtigere og 
mere effektivt, og vi tilbyder løsningen til uddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge og 
Tyskland indtil videre. Effekten af FrontRead er yderst veldokumenteret, mange oplever 
at kunne øge læsehastigheden med mere end 50%, samtidig med at tekstforståelsen 
forbedres. 
FrontRead har været brugt af mere end 1.000 skoler i Danmark og indtil videre 500 
skoler i Tyskland, og så er de første skoler i Norge på vej til at gå i gang. 
 

 

 
Om kandidaten: krav og ønsker til en kommende kommunikationsmedarbejder 
 

• Du er en udadvendt kollega, der er god til at samarbejde. 

• Du er fantastisk god til at skrive sælgende artikler, Facebook opslag, hjemmeside indhold og 
andet 

• Du trives med ansvar, og du motiveres af at nå fantastiske resultater 

• Du er ambitiøs og fuld af gode idéer, du kan omsætte til aktiviteter i markedet 

• Du skal have lyst til at varetage mange forskellige opgaver, og det skal give dig blod på tanden at 
stå overfor nye udfordringer 

• Du har drive og er klar til at give den en skalle 

• Du har en god sans for humor og et ønske om at blive en del af et lille team 

• Du kan muligvis noget SEO, Facebook og LinkedIn annoncering eller andet, men det vigtigste er 
at du har mod på at mestre nye arbejdsområder og er nysgerrig 

 
 

 



Afrunding og praktiske oplysninger:  
 
Vi tilbyder gode og fleksible ansættelsesforhold og en lønpakke, der modsvarer de opstillede krav.  
Vi bor i dejlige lokaler på Incuba på Katrinebjerg, hvor der er gode faciliteter - herunder en kantine, hvor 
FrontRead giver et godt tilskud til frokost.  
Vi tilbyder også hjemmearbejde i det omfang det ønskes og kan planlægges. 
 

 

 

Send din ansøgning og CV til Helle Veel  
Send din ansøgning og CV til mig via mailen: vtv@aarhus.dk - att.: Helle Veel 

 


