FORMUEPLEJE SØGER

Videojournalist i Aarhus
Formuepleje søger en erfaren videojournalist til at finde de gode historier i vores organisa
tion, udarbejde storyline, planlægge storyboard og producere den endelige video. Du bliver
en del af Marketing og Kommunikationsafdelingen, som består en gruppe af højt specialise
rede kollegaer, som alle brænder for deres faglighed og for at realisere vores ambitiøse mål.
Vi mangler dig til at producere de bedste videoer til at fortælle om vores investeringsløs
ninger, og hvordan vi skaber værdi for vores mere end 18.000 kunder.
Du får en stor berøringsflade med henblik på at udvikle content, der skal kommunikeres ud
til vores eksisterende kunder, influenter og potentielle kunder. Ud over videokommunikation
kommer du til at arbejde med kommunikation for Formuepleje på flere SoMe-platforme. Du får
arbejdsplads på vores hovedkontor i Aarhus, men du skal påregne 4-6 rejsedage om måneden
til primært København.
DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER
• Sikre en visuel linje i alt vores videomateriale
• Udarbejde videoer, der både kommunikativt og visuelt kan forklare vores kundeløsninger
• Sikre stærkt samarbejde med kollegaer og ledelse, sådan at du nemt kan få produceret de
helt rigtige videoer
KOMPETENCER
Vores væsentligste krav er, at du er en erfaren all-round videokommunikatør. Vi vil derfor
gerne i din ansøgning og dit CV se, hvilken erfaring du har, og hvilke kompetencer det har
givet dig i forhold til videokommunikation på forskellige kanaler til forskellige målgrupper.
Derudover forventer vi, at du:
• Har en god organisationsforståelse, er struktureret og har gode samarbejdsevner
• Har gode engelskkundskaber i skrift og tale
• Har en relevant uddannelse som for eksempel videojournalist
• Har mindst 3 års erfaring fra en større organisation
Det er en fordel, hvis du har kørekort og bil til rådighed.
VI TILBYDER
Hos os får du et spændende job i en dynamisk organisation, hvor ambitionsniveauet er højt,
og hvor fælles ansvar og samarbejde er en selvfølge. Herudover bliver du en del af en
åben og inspirerende samarbejdsform, et godt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved
frihed under ansvar, og du får en løn, der modsvarer de stillede krav, din erfaring og dine
kvalifikationer.
VIL DU VIDE MERE?
For mere information om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du
velkommen til at kontakte Marketing- og kommunikationsdirektør Mille Just Nielsen på
telefon 29 92 15 74. Da vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, afholdes samtaler løbende.
Ansøgninger med CV kan sendes som samlet pdf-fil til videojournalist@formuepleje.dk.
Skriv ”Videojournalist” i emnefeltet.

Om Formueplejekoncernen
Formuepleje er Danmarks største
uafhængige kapitalforvalter, der har
mere end 30 års erfaring i at udvikle
optimale investeringsløsninger.
Vi betragter vores investorer som med
investorer og deler deres interesser i
at skabe et attraktivt langsigtet afkast.
Formuepleje har fokus på at bevare
og øge formuer. Vores særlige investe
ringskoncept er målrettet levering af
højt risikojusteret afkast. Det betyder,
at vi investerer med henblik på at få
mest muligt afkast for så lav risiko
som muligt.
Formuepleje beskæftiger mere end
100 dedikerede medarbejdere fordelt
på hovedkontoret i Aarhus og på
kontoret i Hellerup.
Læs mere på formuepleje.dk

