
 

Netdoktor Media søger en studentermedhjælper til salgsafdelingen 
 

Er du god til Excel? Er du kreativ i Power Point? Og er du en haj til analyse? Vi søger en 

studentermedhjælper med flair for analyse og statistik med ansættelsesstart den 1. juni 2014. 

Som studentermedhjælp i salgsafdelingen skal du blandt andet: 

 Opsætte bannerkampagner 

 Trække statistik til kunderne 

 Lave Power Point præsentationer til dine kolleger i salgsafdelingen 

 Yde direkte kundeservice 

 Trække trafik af vores egne medier 

 Oprette spørgeskemaer for kunder og internt (og sammensætte resultaterne) 

Vi forestiller os, at du: 

 Er i gang med en kandidatuddannelse på CBS eller lignende inden for fx markedsføring. 

 Er god til analyse og statistik. 

 Er god i MS Excel og Power Point 

 Evt. har kendskab til digital markedsføring, herunder særligt annoncering til web. 

 Har sans for æstetik, når du skal præsentere resultater til en kunde. 

 Kan formulere dig simpelt og kort over for en kunde. 

 Kan arbejde selvstændigt og ikke lader dig slå ud af en kringlet opgave. 

 Kan lægge omkring 20 arbejdstimer hver uge fra 1. juni. 

Ansøgningsfrist: 22. maj (samtaler afholdes i dagene 26.-27. maj) 

Ansættelsesstart: 1. juni 2014 

I løbet af juni måned vil der være en periode med oplæring i de forskellige opgaver og systemer. Herefter 

vil du selvstændigt skulle assistere dine to medarbejdere i salgsafdelingen. 

Ansøgning og CV sendes til Mia Schomacker-Hoff på mail mish@netdoktormedia.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du sende en mail på ovenstående mailadresse eller ringe på 51 88 72 19. 

 

Om Netdoktor Media 

Netdoktor Media er Danmarks største sundhedsportal med over 450.000 besøg hver måned. På alle vores 

medier har vi bannerannoncering for kunder med direkte eller indirekte link til vores emnecentre. Netdoktor 

Media er en del af Berlingske Media og har til huse i Det Berlingske Hus i Pilestræde, København K. Vi driver 

og udvikler en række store sundhedssites, blandt andet: www.netdoktor.dk, www.altomboern.dk og 

www.kvit.dk. Læs mere om Netdoktor Media her. 
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