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Kommunikationsmedarbejder
til arkitektvirksomhed
PLH Arkitekter A/S København
Vi søger en pro-aktiv kommunikationsprofessionel, der kan engagere omverdenen i forhold til
PLH's brand både nationalt og internationalt på tværs af medier.

•
•
•

Er du passioneret omkring god kommunikation, der bevæger modtagerne?
Kan du fortælle levende om bygninger, interiør og PLH's stærke holdninger til arkitektur
Kan du agere i et dynamisk, kreativt miljø og fange og præsentere de mange, gode historier, der opstår hver dag?

Hos PLH Arkitekter skaber vi hver dag arkitektur med fokus på de mennesker, der bruger vores
bygninger og rum. Vi er knapt 100 kolleger, der arbejder sammen i et åbent tegnestuemiljø. Vi har
en flad, agil struktur, som giver dig maksimal indflydelse på din hverdag og samtidig stiller krav til
at du kan arbejde selvstændigt med sans for både detaljerne og det overordnede mål.
VI TILBYDER en spændende stilling for en stærk kommunikatør. Du vil blive praktisk ansvarlig for
at udføre, koordinere og videreudvikle vores kommunikationsindsats på tværs af platforme og projekter. Konkret kommer du til at arbejde med sociale medier, PR, præsentationer, website og meget
andet.
Derudover tilbyder vi:

•
•
•

Attraktive ansættelsesforhold med personlige og faglige udviklingsmuligheder.
Et åbent, kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op og hjælper hinanden.
En virksomhed, der lægger vægt på personlige relationer og sociale arrangementer med
kollegaerne.

•
•
•
•
•

Du har en uddannelse inden for kommunikation, gerne med fokus på businesskommunikation
Du har 3+ års erfaring med hele paletten af kommunikationsopgaver
Du har solide journalistiske færdigheder og flair for research
Du taler og skriver dansk og engelsk flydende
Det er en fordel, hvis du også har indsigt i grafisk arbejde

For at få succes i dette job skal du være proaktiv og kunne arbejde selvstændigt inden for rammerne af PLHs brand, du skal have øje for de små detaljer såvel som det overordnede mål, og du
skal have en flydende pen. Vi søger en hands-on person med nogle års erfaring, der er klar til at stå
på egne ben og videreudvikle et stærkt brand med fokus på æstetik og kvalitet.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte HR Manager Maria Haag. Send en mail mærket ”Kommunikationsmedarbejder” med dit CV og en motiveret ansøgning til job@plh.dk for at
søge stillingen. Vi ser frem til at høre fra dig senest d. 20. november 2020, men skriv meget gerne
før, for vi kalder ansøgere ind løbende.
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VI FORVENTER, at du har en positiv tilgang til dine kolleger og dine opgaver, og at du er opsøgende
og har en ”can-do”-tilgang til dit arbejde. Derudover ønsker vi os, at

