
hard tech innovation hub
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Studentermedhjælper til ny Hard Tech Hub 
- med adgang til leje af bolig i samme bygning

Kunne du tænke dig et udviklende og fleksibelt studie- 
job i et nyt og innovativt Hard Tech Community?

TechStation er en Hard Tech Hub for startups og cor-
porate labs og holder til det den tidligere postbygning 
ved Hellerup Station. TechStation tilbyder sine kunder 
en ramme for at nå i mål med deres konkrete produkt- 
udvikling, og i denne proces bistå med facilitering af 
synergier imellem TechStations kunder og etablerede 
netværk. 

Vi søger en studentermedhjælper til marketing og 
kommunikation og tilbyder et spændende job, hvor 
du vil få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og 
opbygningen af TechStations Hard Tech Community.

Du kan læse mere om TechStation på vores hjemme- 
side TechStation.nu 

Arbejdsopgaver
·  Content creation herunder:
 Udvikling af kreativt indhold, billeder, tekst, video    
 og kampagner til TechStations hjemmeside og  
 SoMe kanaler samt podcast
·   Planlægge og organisere div. sociale og faglige  
 netværks arrangementer
·   Holde opsyn med TechStation
·  Håndtere diverse ad-hoc opgaver. 

Kvalifikationer:
 ·  Du er fx i gang med en uddannelse indenfor om 
 rådet: kommunikation, multimedie design, 
 digitale medier, marketing eller lign.
·   Har en passion for digitale trends og sociale 
 medier.
·   Er kreativ, detaljeorienteret og har et skarpt øje  
 for det visuelle.
·   Du har erfaring med content creation  
·    Erfaren i InDesign, Photoshop, Illustrator og  
 Office pakken 
·   Er engageret og kan arbejde selvstændigt. 

Praktisk info
Arbejdstid 10-20 timer om ugen.

Med stillingen følger også muligheden for adgang til 
leje af bolig i samme bygning.

Send din ansøgning og dit CV til
bcn@techstation.nu og vedhæft gerne tekster og 
andet materiale du har produceret. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Birgitte Nygaard på telefon 4030 8268.

Vi glæder os til at høre fra dig!


