Vi er drevet af en ambition om at skabe fremtidens konsulenthus
Fremtidens konsulenthus er bæredygtigt både indadtil og udadtil. Derfor hylder
vi det hele talent, elsker samskabelse og prioriterer udvikling. Og derfor tænker vi
i partnerskaber forankret i en fælles aspiration og i løsninger, der kan bidrage til
varig sundheds-innovation. Substans, kvalitet og etik er gennemgående i alt, vi
laver – og fundamentet for vores mange langvarige kunde-, samarbejds- og
medarbejderrelationer.

Molecule søger studentermedhjælp med en skarp
pen og interesse for sundhedsformidling
Brænder du for kommunikation, der gør en forskel? Med et studiejob hos Molecule Consultancy får du
mulighed for at arbejde med kommunikation til en bred vifte af interessenter i et konsulenthus
specialiseret i sundhed og life science.
Om jobbet
Molecule Consultancy er et 360-graders konsulenthus, hvor vi lever og ånder for life science- og
sundhedskommunikation.
Dine arbejdsopgaver vil gå på tværs af Molecules forretningsområder, og spænder fra produktion af tekster
til diverse platforme – både analoge og digitale – til korrekturlæsning samt ad hoc-opgaver i de teams, der
har behov for en ekstra hånd. Vores skriveopgaver spænder fra den korte Facebookpost til lixtunge
sundhedsfaglige artikler. Fællesnævneren er formidling af relevante sundhedsfaglige budskaber, der skaber
værdi, rører og engagerer modtageren.
Vi tilbyder et studiejob med en stejl læringskurve, hvor du sammen med 30 ambitiøse, team-orienterede og
søde kollegaer får mulighed for at arbejde med nogle af Danmarks mest interessante kunder. Du kan
forvente en alsidig arbejdsdag, hvor ansvar og selvstændighed vil vokse i takt med din udvikling.
Om dig
Vi søger en kandidatstuderende inden for en relevant kommunikationsuddannelse, som har et par år
tilbage af studiet. Du kan arbejde selvstændigt i et travlt miljø, har øje for detaljen og er fyldt med initiativ
og kreative idéer, som du kan omsætte til nærværende og relevant kommunikation.
Vi forventer, at du:
- kan skrive fængende og modtagerrettet
- er en skarp korrekturlæser med sans for detaljen
- kan give feedback på andres tekster
- besidder en høj æstetisk/grafisk sans
- ikke er bange for at kaste dig ud på ukendt territorium for at finde den bedste og helt rigtige
løsning for kunden.
- får energi af at have travlt, er ansvarsfuld og går aldrig på kompromis med kvaliteten
- Du er samarbejdende, ambitiøs og nysgerrig.
Det er helt sikkert et plus, at du finder sundhedskommunikation og life science-området interessant og har
lyst til at arbejde intensivt med det.

Det praktiske
Studiejobbets arbejdstid er ca. 15-20 timer om ugen, som vi tilrettelægger, så du også har tid til dine
studier og eksamener. Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, frokostordning og en centralt beliggende
arbejdsplads i skønne lokaler på Østerbro.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og CV senest den 2. januar 2022 til shs@moleculeconsultancy.com. Vi holder samtaler
løbende, og tiltrædelse er hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Director of Digital Engagement Susanne
Holm Schäffer på telefon 61 63 77 10.
Molecule Consultancy
Molecule Consultancy er et konsulenthus specialiseret i life science. Vi er betroede rådgivere for en lang
række danske og internationale healthcare kunder, fra big pharma til biotech startups. Vi arbejder inden for
lang de fleste sygdomsområder – fra de mest akutte til de kroniske, de sjældne til de helt almindelige.
Molecule Consultancy bor på Østerbro i København.
Læs mere her: http://www.moleculeconsultancy.com/

