
Stærk kommunikation- og historiefortæller til
spændende kommunikationsopgaver.

Den gode historie kan fortælles på mange måder, men de historier, der fanger opmærksomheden, er dem 
der virker. Vi har mange historier, der dagligt skal formidles ud til vores kunder og medlemmer. Derfor har vi 
brug for dig i vores marketing team.

Du er en person, som har gode øjne for korrekturlæsning og besidder evnen til at fortælle en kreativ
historie. Du vækker modtagerens opmærksom igennem dine skriftlige fortællinger, uanset om historien er 
henvendt til landmanden eller den politiske verden.

Vi har ca. 100 ansatte placeret på vores 6 kontorer hhv. Ry, Vejle, Varde, Løgumkloster, Odense og
Svendborg. Du vil få tilknytning til kontoret i Vejle, hvor marketing teamet sidder til dagligt. Vi bestræber os 
på, at yde den bedste faglige rådgivning for alle vores kunder. Derfor er vi stolte af, at være en arbejdsplads 
med højt til loftet.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
• En deltidsstilling på op til 15 timer ugentligt.
• Fleksible arbejdstimer og arbejdsplads, der passer dig.
• En spændende arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på fleksibilitet og et godt samarbejdsmiljø.
• En arbejdsplads, hvor vi har en åben og uformel omgangstone, hvor tillid og trivsel er i højsæde.
• En plads i vores marketing team, hvor humor, tværfagligt samarbejde og gode kollegaer bliver en del af 
  din daglige dag.

Din profil:
• Du er stærkt i korrekturlæsning og gennemgang.
• Du har en kommunikations- eller journalistisk præget baggrund og erfaring.
• Du er kreativ i din måde at skrive historier på, hvor du har et godt øje for at ramme målgruppen.
• Du er positiv og evner at engagere dig i opgaver og kollegaer i din daglige arbejdsgang.
• Du arbejder struktureret og trives med, at der i perioder er travlt.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde på SoMe, men det er ikke et must.

Vil du med på holdet? Så send din ansøgning og CV i dag til Marketingchef Vinni Hansen på vbm@lrs.dk 
eller Direktør Børge Sørensen på bos@lrs.dk.

Vi indkalder løbende ”kandidater” til samtale. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. Vi forventer at 
kunne besætte stillingen hurtigst muligt.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Børge Sørensen på
tlf. 40 11 07 70.


