
Om Nørgård Mikkelsen
Vi er et kommunikationshus med ca. 70 specialister på vores bureauer i Odense og København. Designere, sociologer, antro-
pologer, 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

VI SØGER EN  
STUDIEMEDHJÆLPER TIL  
VORES DIGITALE AFDELING
Hvis du er i færd med at læse webudvikling, til multi-
mediedesigner eller måske digital konceptudvikling, 
har vi studiejobbet til dig.
 
Du kommer til at assistere i vores digitale afdeling med 
opgaver som tilpasning af websider, opbygning af 
mailskabeloner samt UX og CRM-opgaver.
 
Arbejdstiden er 10-15 timer pr. uge, og arbejdsstedet er 
vores kontor på havnen i Odense. Vi er fleksible med 
arbejdstiden i forhold til studiet og tager hensyn til 
eksamener o.lign. 
 
Det er en fordel, hvis du er indstillet på at løse mange 
forskellige opgaver og er god til at sætte dig ind i ting, 
du ikke har prøvet før. Alle dine opgaver løses som en 
del af et team, hvor du kan hente inspiration og spar-
ring.
 
Fagligt har du kendskab til CMS, HTML, CSS og andre 
web-teknologier.
 

Hos Nørgård Mikkelsen har vi en stærk Vi-kultur, hvor 
vi bakker hinanden op, går hele vejen som hold og har 
det sjovt undervejs. Vi forestiller os, at du kan begynde 
i jobbet medio/ultimo august 2021. Ansøgningsfrist har 
vi ikke, vi søger indtil, vi finder den rigtige kandidat.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
skrive til:

Nicklas Pedersen, teknisk projektleder, 
nicklas.pedersen@nmic.dk 

eller 
Henrik Rewes, digital direktør, 
henrik.rewes@nmic.dk.

Upload din ansøgning på https://nmic.biz/ansogning/  

Nørgård Mikkelsen A/S       
nmic.dk       Englandsgade 24, DK-5000 Odense       Vesterbrogade 10 4, DK-1620 Copenhagen       T +45 70 20 20 65 
CVR no.: 34644519       Bank: Fynske Bank       Konto: 6857-0001006557       Swift: VESBDK22       IBAN: DK6868570001006557


