Clearwater International vækster og søger derfor
en kommunikationsmedarbejder/journalist
Til en nyoprettet stilling på vores kontor i København søger vi en
journalist/kommunikationsmedarbejder med interesse for den finansielle
sektor. Du skal drive arbejdet med at skabe content på tværs af vores
marketingkanaler. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med vores
marketingkoordinator og den ansvarlige partner for marketing.
Opgaver
• Skrive artikler om relevante emner, der knytter sig til vores
serviceområder.
• Udarbejdelse af interne og eksterne nyhedsbreve
• Gennemføre interviews med kunder og andre interessenter, der kan
danne baggrund for content til distribution på tværs af marketingkanaler.
• Koordinere marketingsinitiativer med vores internationale kontorer.
• At opdatere og ”drifte” vores sociale medier – primært LinkedIn
• Der vil være varierende opgaver af praktisk karakter, som teamet løser i
fællesskab, herunder kundemodtagelse, opdækning o.a.
Kvalifikationer
• Flydende i skrift og tale på både dansk og engelsk
• Har erfaring fra lignende stilling og er uddannet indenfor kommunikation
(fx cand.kom., cand.merc. (kom.), journalist eller lignende.
• Har en overordnet forståelse af den finansielle verden og det marked,
som Clearwater International er en del af.
• Den rette kandidat er initiativrig, selvkørende og får opgaverne fulgt til
dørs.
• Er god til at strukturere og prioritere opgaver, og er fleksibel og kreativ i
forhold til opgaveløsningen
• Er åben og udadvendt og trives i en uformel organisation.
Clearwater International tilbyder
En fast stilling på 30-37 timer ugentligt, der kan tilrettelægges fleksibelt og
hvor der for den rette kandidat er mulighed for selv at være med til at
definere rollen. Det er et udadvendt job, hvor du får kontakt med mange
mennesker både internt og eksternt. Stillingen er placeret i København og du
vil indgå som en vigtig del af et team, der vægter faglighed højt og sætter
stor pris på socialt samvær. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
kvalifikationer.

Yderligere information
Hvis du vil være en del af vores team, så send din ansøgning, dit cv samt
andre relevante dokumenter i én samlet pdf fil til Partner, Lars Thorup:
lars.thorup@cwicf.com. Vedlæg gerne eksempler på tidligere arbejde.
Ansøgningsfristen er den 12. januar 2021.

Om Clearwater International
Clearwater International rådgiver
inden for køb og salg af mindre og
mellemstore virksomheder og er
repræsenteret i 10 lande i Europa.
Vi er den førende danske midmarket rådgiver (virksomheder
med en værdi på mellem DKK
50m-2 mia.) og har de seneste 5 år
eksekveret ca. 15 transaktioner
årligt.

I Danmark er vi ca. 35
medarbejdere og internationalt har
vi yderligere 250 erfarne kollegaer,
som gennem de seneste 10 år har
været ansvarlige for mere end
1600 transaktioner. Vi samarbejder
med ledelsen, aktionærer og
investorer og rådgiver om alle
aspekter af corporate finance fra
fusioner, køb og salg af
virksomheder (M&A) og
kapitaltilførsler.

Læs mere:
www.clearwaterinternational.dk

