NØRGÅRD MIKKELSEN
SØGER SENIOR-TEKST TIL
ODENSE ELLER KØBENHAVN
Vi har brug for en bredt favnende senior-tekst med
mindst 5 års bureau-erfaring fra et reklame- dialogeller digitalt bureau.
Du er konceptuelt og strategisk stærk og kan være
med hele vejen fra planning og idéudvikling til eksekvering. Det vil være en fordel, hvis du både har arbejdet med brands, retail og BtB, for du kommer til at
arbejde for nogle af de mest interessante kunder
indenfor alle tre områder.
Du skriver levende, indsigtsfuldt og korrekt, og så er du
rigtig god til engelsk. Skriv en kort ansøgning – du ved
jo, at korte, præcise tekster er de sværeste – og vigtigst
af alt: Vis os de bedste beviser på dét, du kan.
Du kan få base på enten havnen i Odense eller
Vesterbrogade i København, men du skal regne med
at krydse bæltet flittigt, da vi arbejder tæt sammen på

tværs af kontorerne. (Derfor er det ret smart, at vi har
placeret os i gåafstand fra stationen begge steder).
Spoiler: Søger du stillingen som nyuddannet, vil du få
et af de der irriterende afslag med ”…vi har desværre
valgt en med mere erfaring end dig”. I stedet kan du
overveje en trainee-stilling, hvor vi målretter forløbet
efter de kompetencer, du allerede har.
Upload din ansøgning og gode eksempler eller link til
din portfolie her: https://nmic.biz/ansogning/
Har du spørgsmål, så skriv til Maria på
maria.ambus@nmic.dk
Samtaler gennemføres i august.

Om Nørgård Mikkelsen
Vi er et kommunikationshus med ca. 70 specialister på vores bureauer i Odense og København. Designere, sociologer, antropologer, økonomer - krøllede hoveder og excel-hjerner - som alle har samme mål: At skabe værdi for mennesker og vækst
for brands. Det var den korte version. En lidt længere finder du på nmic.dk
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