
Til FAB’s kommunikationsafdeling søger vi en praktikant / 
studentermed hjælp, som kan være med til at hjælpe os med drift 
og udvikling af vores hjemmeside www.fabbo.dk og af FAB’s 
ansigt på de sociale medier.

Som studentermedhjælp/praktikant hos os får du rig mulighed 
for at ’snuse til kom munikationsvirkeligheden’ i en mellemstor 
organisation i stor udvikling med mange eksterne aktører og 
brede, forskellige målgrupper. Vores DNA som alment boligsel
skab udgøres af mennesker og boliger. Vores faglige fokus er 
både bygninger og det gode boligliv med fokus god service og 
medmenneskelighed.

Dine primære arbejdsopgaver: 
• Skrive nyheder til vores hjemmeside og øvrige sociale medier
• Vedligeholde nuværende indhold i samarbejde med lokale 

afdelings  redaktører
• Løbende at optimere brugervenligheden på vores www 
• Deltage i mindre udviklingsprojekter for vores www
• Udarbejde og gennemføre små og større brugerundersøgelser 
• Arbejde med opsætning/ design
• Udvikle og drive FABs platforme på relevante sociale medier
• Være med til at udvikle FABs strategi for digital kommunikation

Faglige kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du læser virksomhedskommunikation, medie
videnskab eller dansk på SDU. 

Derudover lægger vi vægt på, at du: 
• Er god til at skrive og formidle nyheder – i et levende og let 

forståeligt sprog
• Har sans for og erfaring med digital kommunikation
• Har stort kendskab til sociale medier
• Stort kendskab til opsætning og design af hjemmeside
• Erfaring med indholdsredigering (CMS) – gerne wordpress 

Vi forventer at du: 
• Både er teamplayer og kan arbejde selvstændigt
• Udadvendt, nysgerrig, udviklingsorienteret
• Kan lide mennesker og ikke er bange for at tage kontakt
• Du har godt humør og let til smil
• Iderig – også gerne med skæve ideer
• Ansvarlig, pligtopfyldende og produktiv, og får noget fra 

hånden.

Vi tilbyder:
• Udviklende praktikforløb eller studenterjob
• Stort spillerum for at afprøve dine kompetencer og styrke din 

faglighed
• En åben ledelsesform, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø 

med ‘højt til loftet’. 
• Gode fysiske rammer på centralt beliggende arbejdsplads i 

Odense C
• Løn efter gældende takster 

Kontakt og ansøgning 
Vil du høre mere om praktikpladsen/studenterjobbet og om os, 
så kontakt Claudia Pring på 28 91 49 50.  Vi glæder os til at 
modtage din ansøgning vedlagt CV, som sendes som samlet pdf 
pr. email til job@fabbo.dk. Mærk ansøgningen ‘student’.

Det forventes, at der afholdes samtaler start uge 6. Tiltrædelse 
snarest muligt.    

Ansøgningsfrist mandag den 5. februar 2018.

Om FAB:
FAB står for Fyns Almennyttige Boligselskab. Vi har ca. 8600 
boliger over hele Fyn og huser ca. 20.000 beboere. Vores 
boliger er fordelt på 90 boligafdelinger, hvoraf halvdelen ligger i 
Odense og omegn. 

Nogle af de mere kendte boligområder er fx Korsløkken og 
Højstrupparken og Vollsmose. Men derudover har FAB mange 
forskelligartede boligbyggerier fra 1890 og frem til nutidens 
moderne bæredygtige byggeri.

Fyns Almennyttige Boligselskab 
 
Vestre Stationsvej 5 
5000 Odense C
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STUDENTER-
MEDHJÆLPER
Er du vores nye praktikant eller studentermedhjælp?
Banker dit hjerte for digital kommunikation  
og de sociale medier?


