
Trainee-netværket Stillingsbeskrivelse 
 

 

 
Projektleder og SoMe-medarbejder søges til lokal sprogvirksomhed med global rækkevidde! 

 
✓ Vær det uundværlige bindeled mellem vores kunder og sprogteams. 

✓ Hjælp os med vores onlinebranding via sociale platforme. 

✓ Bliv en del af et internationalt kommunikationsmiljø. 

✓ Få direkte indflydelse på dine egne opgaver, og vær med til at tage WordPilots til nye højder! 

Kan du se dig selv i følgende? 

➢ Vil du gerne prøve kræfter med projektledelse og kundepleje i en travl hverdag? 

➢ Har du en god forretningsforståelse, og kan du bidrage med en positiv og ihærdig 

arbejdsindsats? 

➢ Brænder du for onlinebranding via sociale medier, og kan du hjælpe os med at 

udvikle kunderejser på vores digitale platforme? Så vil vi gerne høre fra dig! 

Kort om WordPilots 
 

WordPilots har base i Hinnerup og er en B2B-sprogvirksomhed, der siden 2010 har leveret sproglige 

løsninger i høj kvalitet til både danske og udenlandske kunder. 

Vi leverer oversættelse, tekstforfatning, korrektur samt audio- og videoløsninger, der er udarbejdet 

af højtuddannede sprogmedarbejdere, som udelukkende arbejder på deres eget modersmål. 

I det seneste halve år har vi været i gang med et større markedsføringsprojekt, som vi skal til at høste 

frugterne af. 

Derfor søger vi en skarp projektleder med flair for onlinebranding via SoMe-platforme til vores 

interne team, der i dag består af 3 medarbejdere. 

 

Vores forventninger til dig 

 
✓ Du er organiseret og detailorienteret. 

✓ Du trives med at kommunikere med mange forskellige mennesker, og desuden er du god til 

at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. 

✓ Du trives med ansvar og motiveres af målsætninger. 

✓ Du bliver tovholder på vores onlinemarkedsføring og branding via sociale medier, så du skal 

have kendskab til virkemidler, annoncering og analyser på både Facebook og LinkedIn. 

✓ Du er ambitiøs og fuld af gode idéer og initiativ. 

✓ Du skal trives med at varetage mange forskellige opgaver, og nye udfordringer er et plus for 
dig. 

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

fleksibel hverdag. 

✓ Vi arbejder med mange forskellige IT-programmer og CAT-værktøjer, så kendskab til it er et 

must. Har du prøvet at arbejde med SEO og MailChimp, er du allerede godt på vej. 

 



 

 
Hvis du mener, at denne stilling kan være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Du bedes 

sende din ansøgning og dit CV til nedenstående kontaktperson. 

 
Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt, og derfor behandler vi ansøgningerne løbende. Der vil 

naturligvis være et introduktionsforløb, så du lærer både os, virksomheden, kunderne og 

processerne rigtigt at kende. 

Praktiske oplysninger: 

 
Den rette medarbejder vil få ansættelse på vores kontor i Hinnerup. Der er gode busforbindelser lige til 

døren. 

Stillingen er på 32-37 timer om ugen i tidsrummet 8.00-16.00 man-fre. Timeantallet aftales nærmere, og 

aflønning vil være efter aftale. 

Efter introduktionsforløbet vil der i mindre omfang være mulighed for at arbejde hjemmefra. 

 

Kontaktoplysninger: 
 
Virksomhedskonsulent: Michael Grimm 

Tlf.: 41855369 

E-mail: gmg@aarhus.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


