
Ønskes: Kreativ content queen eller king  
Haves: Nyoprettet contentstilling i ambitiøs iværksættervirksomhed  
Nilio søger en kreativt tænkende contentansvarlig til vores kontor i Tilst.  

 
Hvad laver Nilio?  
I Nilio arbejder vi med udvikling af de forretninger vi har investeret i.  
Vi har forretninger i flere forskellige brancher, og Nilios opgave er at hjælpe med at vækste de forskellige 
virksomheder sammen med medejere, eksterne bureauer m.fl.  
Du bliver vores nye contentmedarbejder, som først og fremmest skal skrive en masse lækkert content.  

 
Hvem er du?  
Du er vores nye content queen eller content king. Ikke må meget andet end det  
Ud over det, så er det vigtigste for os, at du bidrager med godt humør og en masse energi.  
Du er tiltænkt en rolle med forskellige opgaver. Vi driver flere forskellige firmaer, og derfor kan du blive 
udfordret på flere forskellige områder, og sammen kan vi præcisere din stilling over tid.  
Du kan herunder se de klassiske floskler – og hvad de betyder hos os. Det skal du gerne kunne se dig selv i…  

• Du er kreativ - Det er du fordi vi arbejder med startups, så du får ikke verdens største 
markedsføringsbudget at arbejde med. Og jo mere kreativ du er, jo mere skiller vi os ud.  
 
• Du har stort overblik og kan have mange bolde i luften -Fordi du skal kunne arbejde med op til 

10 virksomheders markedsføring. Det er ikke kun et firma vi skal vækste, det er flere firmaer. Vi 
starter selvfølgelig et sted. Og det er heller ikke nødvendigvis fordi du skal arbejde i alle 
virksomheder, men du må forvente at skulle levere til mere end et firma.  
 
• Du kan eksekvere og tage ansvar- Fordi vi har masser at lave - og så er vores tilgang, at det er 
bedre at komme galt afsted end slet ikke komme afsted, så du er nysgerrig efter at ”prøve til” og se 
hvad der virker.  
 
• Du kan arbejde selvstændigt -Det er vigtigt for os, at du er selvstændig på den måde, at du selv 
tør træffe beslutninger – og ikke mindst råbe op, hvis du mener der er områder vi skal forbedre os 
på. Det er også okay at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen, og derfor er det vigtigt, at du også 
formår at holde dig til ilden derhjemme, hvis du vælger at arbejde hjemmefra.  
 
• Du er fleksibel og engageret - Nogle gange har vi ekstra travlt, og så er det en selvfølge at vi 
sammen kan give den gas med et projekt, til vi får det driblet i mål. 
 



Hvad laver en content queen / content king, og hvem bør søge?  
En content queen / king hos os er først og fremmest rigtig god til at skrive tekster.  
Men vi ved også, at de fleste kan bringe andre kompetencer til bordet – og de kompetencer kan komme til 
at definere stillingens indhold på sigt.  
Så brænder du for de gode tekster, er du kreativ – og kan du byde ind med godt humør og en masse energi, 
så søg. Alt muligt andet betyder ikke alverden.  
Da vi er på vej ind i flere lande kan det være et plus, hvis du er flydende i endnu et sprog – enten engelsk, 
Men det er ikke et krav.  

 
Lidt mere om os – og om jobbet  
Nilio deler kontor med World Translation i en nyopført kontorbygning på Gammel Viborgvej 9A i Tilst.  
Nilio ejes og drives af Jens, Allan of Simon – og på kontoret vil du møde forskellige medejere af nogle af 
vores firmaer samt diverse freelancere. Nogle dage er vi to personer. Andre dage kan vi være otte.  
Vi kan lide en hverdag hvor vi omgås mennesker med god energi og godt humør. Vi går ikke op i, om du 
arbejder fra 8-16. Hvis noget andet fungerer for dig, så finder vi ud af det.  
Ansættelse  
Hurtigst muligt – men først når vi har fundet dig…. 

Kontakt vedr. spørgsmål Virksomhedskonsulent Kiran Liaqat på 41857531.  

 



 
 


