
Brænder du for at komme til at arbejde med kommunikation, branding, nyheder, SoMe og markedsføring? Vil du 
gerne have erfaring fra en levende og moderne boligorganisation, der arbejder for at gøre verden til et lidt bedre 
sted at bo og leve i - både menneskeligt og miljømæssigt?  

Til FAB’s kommunikationsafdeling søger vi en studentermedhjælp, som kan være med til at hjælpe os med drift og udvikling af vores sociale  
medier, hjemmeside www.fabbo.dk og komme med kreative branding- og markedsføringsideer.        

Som studentermedhjælp hos os får du rig mulighed for at ’snuse til kommunikations-virkeligheden’ i en mellemstor organisation i stor udvikling 
med mange eksterne aktører og brede, forskellige målgrupper og forskellige budskaber. Vores DNA som alment boligselskab udgøres af menne-
sker og boliger og vores hjerte banker for bæredygtighed – både indenfor det sociale og det grønne. Forventet arbejdstid er 15 timer om ugen.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
 3 Skrive nyheder til vores hjemmeside og øvrige sociale 

medier
 3 Digital markedsføring, herunder annoncering på Face-

book og andre platforme
 3 Vedligeholde og udvikle nuværende indhold på vores  

hjemmeside
 3 Deltage i mindre udviklingsprojekter for vores www
 3 Arbejde med grafik/design, samt foto, video og  

redigering 
 3 Tekstproduktion til div. foldere, invitationer m.m.
 3 Være med til at udvikle og FABs SoMe-platforme 
 3 Være med til at udvikle FABs strategi for digital kommu-

nikation og branding
 3 Ad hoc branding og kommunikationsopgaver  

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående uddannelse 
inden for kommunikation, digitale medier eller markedsføring. Vi ser 
gerne, at du som udgangspunkt har færdiggjort din BA.

Derudover lægger vi vægt på, at du: 
 3 Elsker at skrive og formidle nyheder – i et levende og let 

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

press
 3 Du behøver ikke være programmør, men du skal være  

ferm til IT 

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

hånden.

VI TILBYDER
 3 Udviklende praktikforløb eller studenterjob
 3 Stort spillerum for at afprøve dine kompetencer og styrke 

din faglighed
 3 En åben ledelsesform, gode kolleger og et godt arbejds-

miljø
 3 med ‘højt til loftet’.
 3 Gode fysiske rammer på centralt beliggende arbejdsplads 

i Odense C
 3 Løn efter gældende takster

KONTAKT
Vil du høre mere om studenterjobbet og om os, så 
kontakt Chef for Kommunikation og Organisation, 
Claudia Pring på 28 91 49 50. 
 

ANSØGNING
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt dit CV, som mailes 
som samlet til job@fabbo.dk.  
Mærk ansøgningen ‘kommunikation-student’. Vi modtager også  
gerne videoansøgninger, hvis du har mod på dette.

Det forventes, at der afholdes samtaler i uge 23. Tiltrædelse snarest 
muligt.

Ansøgningsfrist, onsdag den 18. november 2020, kl 12.00.

OM FAB
FAB er et af Fyns og Danmarks store boligselskaber med godt 8700 
boliger, som huser over 20.000 beboere fordelt på 90 boligafdelinger 
over hele Fyn. FABs administrationskontor, hvor du vil få kontor, ligger 
centralt på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på både banegård og gå-
gader og den kommende letbane. 

Som almennyttigt selskab er vi ikke kun fokuseret på at drive en mo-
derne forretning. Vi løfter dagligt et socialt ansvar og har højt fokus på 
at skabe en grønnere og mere bæredygtig verden. Og så arbejder vi 
målrettet på at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser med glade 
og engagerede medarbejdere, som trives i dagligdagen og er stolte af 
det, de laver. 

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB   |  VESTRE STATIONSVEJ 5, 5000 ODENSE C   |    63 12 56 00   |   FABBO.DK

 

VIL DU   STARTE DIN  
KARRIERE MED DET PERFEKTE 
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