Studentermedarbejder inden for Life Science
Vil du være en del af en virksomhed, der gør en forskel? Er du en knivskarp kommunikator, analytiker
og hands-on typen? Ønsker du mere end bare et studiejob? Ansøg nu!
Smart choices for everyday healthcare
Karo Pharma er en ung, innovativ og kreativ virksomhed, som tilbyder en bred portefølje af daglige
sundhedsprodukter og tjenester, der hjælper med at forebygge sygdom og behandle helbredsproblemer. Som
vores studentermedhjælper bliver du en integreret del det danske team, med et bredt spænd af opgaver inden
for marketing, kommunikation, salg og analyse.

Hvad kan du forvente:
•
Dit kernefokusområde vil være at sikre best-in-class kampagneeksekvering, hvor du vil være ansvarlig for at
drive vores kampagneprocesser med de danske apotekskæder. Her vil du stå for koordineringen og
planlægningen med eksterne samarbejdspartnere, interne brand managers samt vores eksterne grafikere.
•
Du bliver ansvarlig for opdatering af sales performance præsentationer og markedsdatafiler, som skal hjælpe
den danske salgschef med at planlægge fremtidige salgs-, og kampagneaktiviteter.
•
Du bliver ansvarlig for vedligeholdelsen af vores online sampling lagerportal, hvor du med vores eksterne
samarbejdspartner skal sikre, at vores salgsteam samt specialister altid har produkter til rådighed.
•
Du skal arbejde med udvikling af online og offline markedsføringsmaterialer i samarbejder med vores danske
brand managers- og salgsteam.
•
Du skal supporter det danske team i spændende, strategiske og operationelle opgaver, som spænder i et bredt
felt fra digitale kampagner og projekter, planlægning af interne/eksterne møder, prisanalyser,
markedsanalyser, konkurrentanalyser mv.
Arbejdstiden er forventet til 10-20 timer om ugen med fleksibilitet omkring studie og eksaminer
Hvem er du:
•
Du er godt i gang med dit studie på en relevant linje indenfor kommunikation, marketing eller lignende.
•
Har naturligt flair for tal og analyser, herunder avanceret bruger af Excel.
•
Har et kreativt mindset og erfaring med marketing- eller kommunikationsopgaver.
•
Arbejder godt med processer, og forstår at planlægge og eksekvere til tiden, og med en høj kvalitet.
•
Er en stærk teamspiller, indstillet på at blive en del af en dynamisk, intensiv og omskiftelig virksomhed, hvor vi
lykkes som et team.
•
Du er proaktiv, initiativrig og har et stort drive og gå-på-mod. Du er ikke bange for at tage ansvar og har lyst til
at lære og udvikle dig professionelt. Udover dit engagement, bidrager du med super humør og en positiv
indstilling i hverdagen.
Har du spørgsmål til stillingen, kontakt Matias Troels Hansen +45 53 68 00 29. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt,
da vi løbende indkalder relevante kandidater til samtale. Ansøgning sendes til: kontakt@karopharma.dk

Karo Pharma has a Diverse & Inclusive environment. We are looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual
orientation, ethnicity, race, religion, national origin, disability or age.

