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InvesteringsRådgivning A/S søger studentermed-

hjælpere indenfor kommunikation og medie 

For at imødekomme et stigende behov for at udvikle kommunikationsmateriale til 

hjemmeside samt SoMe, søger vi studerende, som har lyst til at hjælpe os. 

Hvad tænker vi? 

Vi er i en markedsførings proces, hvor vi bevæger os væk fra paid media over til owned og earned media 

ved hjælp af Content Marketing.  

Vi har brug for nogen, som brænder for   

• At skrive artikler, storytelling, finde gode vinkler  

• At lave små kortfilm – også gerne animerede 

• Visuelt materiale såsom billede materiale og brochure 

I denne proces vil vi også gerne udfordres, og er åbne for forslag til en fremtidig kommunikationsstrategi.  

Jobbet er ikke fast antal timer, men efter aftale og behov, derfor er det heller ikke nødvendigt, at du op-

fylder alle ovennævnte punkter. Vi tager gerne flere ind, som bare gerne vil arbejde med ét af dem evt. i 

forbindelse med et projekt. 

Arbejdet vil hovedsageligt blive lavet i samarbejde med kommunikationsansvarlig Helle Østergaard, som 

også vil være behjælpelig, såfremt arbejdet laves i forbindelse med et projekt, så du får mest muligt ud af 

det. 

Hvem er du? 

Du er studerende, som skal i gang med et projekt eller bare har lyst til at arbejde ved siden af studiet.  

Dit studie skal selvfølgelig være relevant for arbejdet f.eks. indenfor kommunikation, medier, journalist 

og lign. 

Arbejdssted kan variere fra projekt til projekt evt. også hjemmefra. Transport vil blive dækket.  
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Hvem er vi? 

InvesteringsRådgivning A/S er et fondsmæglerselskab stiftet i 2009, som over de senere år har forøget 

forretningsomfanget samt antallet af medarbejdere betragteligt.  

Vi forvalter p.t ca. 3 mia. for private investorer, virksomheder, fonde og professionelle investorer. Mid-

lerne er investeret i vores 5 børsnoterede IR-selskaber.  

Nøglen til den succesfulde udvikling skyldes fortrinsvis selskabets egenudviklede investeringsstrategier, 

som har formået at sikre gode og ikke mindst stabile langsigtede afkast til selskabets kunder. 

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads og et samarbejde med dygtige kollegaer i et ambitiøst og uhøjti-

deligt arbejdsmiljø. Vi er drevet af det personlige engagement. 

Et godt arbejdsmiljø og god trivsel prioriteres højt. Omgangstonen er uformel og direkte. Vi tror på, at en 

god stemning på arbejdspladsen betyder engagerede medarbejdere, som resulterer i glade kunder - det 

vil sige en attraktiv arbejdsplads, som vi alle kan være stolte af. 

Vi ønsker at skabe et miljø, der giver den enkelte medarbejder mulighed for involvering og maksimal ind-

flydelse. Vi forventer til gengæld højt engagement og faglighed. 

Er du interesseret? 

Vi kan tilbyde dig et spændende job i et velrenommeret selskab, der oplever en stigende anerkendelse 

inden for den finansielle sektor, og som er kendt for at være en troværdig og meget kompetent samar-

bejdspartner.  

Du tilbydes et spændende job med mulighed for at udvikle dig kreativt og selvstændigt. 

Er du interesseret, så send din ansøgning og CV til hoa@irg.dk 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe kommunikationsansvarlig Helle Østergaard på tlf. 

29467540 

Vi behandler ansøgninger løbende. Alle henvendelser behandles fortroligt.  

Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S 
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