
Som PR og markedsføringsmedarbejder på Thy-
Mors HF & VUC skal du være webredaktør på vores 
hjemmesider, arbejde med online rekruttering af 
elever/kursister til vores uddannelser samt den 
digitale markedsføring af vores uddannelser. Det er 
vigtigt, at du er en stærk kommunikator, skarp til 
digital markedsføring og har styr på Adobe-pakken.

Dine primære arbejdsområder
Du får ansvaret for at drive en bred vifte af vores 
digitale kommunikations- og marketingsindsat-
ser. Dit arbejde vil bestå af at producere historier 
og budskaber på tværs af sociale medier og vores 
eget website. Som fx.: 

• Udarbejde marketingplaner og strategier for 
skolens uddannelsesudbud i samarbejde med 
ledelsen.

• Opdatere vores hjemmesider og løbende til-
rette (vuctm.dk, hf-coldhawaii.dk, hf-imagine.dk 
og hf-outdoor.dk).

• Grafiske opgaver – udarbejdelse af brochurer 
og annoncer. 

• Online markedsføring på sociale medier; 
herunder Instagram, Facebook og LinkedIn.

• Drive forskellige kampagner, og dermed idége-
nere, planlægge og eksekvere kampagnerne i 
forskellige formater, digitalt såvel som fysisk.

• Være tovholder på digitale indsatser fra 
eksterne samarbejdspartnere.

• Sørge for, at skolens events (åbent hus, uddan-
nelsesmesser, dimission, karrieredage m.fl.) 
fremstår og afvikles effektivt og professionelt.

Du vil blive en del af det administrative team, hvor 
alle hjælper alle. Du skal derfor også være indstillet 
på at hjælpe andre, når der er behov for det i travle 
perioder.

Dine kvalifikationer
• Du har en relevant uddannelse indenfor PR og 

marketing og gerne erfaring fra en lignende 
stilling.

• Du har viden om og kendskab til uddannel-
sessektoren og meget gerne erfaring med 
praksisnær uddannelse (koblingen mellem ud-
dannelse og erhvervslivet).

• Du er dygtig grafisk og en haj til Adobe-pakken.
• Du har erfaring med relevante IT-værktøjer.
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og 

skal på egen hånd løse opgaver, tage ejerskab 
og sikre resultater af høj kvalitet.

• Du kan tage ansvar og er god til at planlægge – 
også længere frem i tiden.

Dine personlige forudsætninger
• Du er en stærk netværker, der formår at arbejde 

selvstændigt og som en del af et team.
• Du trives med at have en dialog med elever/

kursister, kollegaer og samarbejdspartnere og 
sammen finde den gode historie.

• Du er initiativrig og en selvstarter.
• Du har lyst til at være i et hus med mennesker i 

bevægelse. 
• Og så har du humor og trives i et miljø med en 

uformel og fri tone.

Stillingen er på 20 timer.
Ansættelse efter gældende overenskomst.
Arbejdsstedet vil være i Thisted-afdelingen.
Tiltrædelse: den 1.juni 2023

Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes pr. mail til job@vuctm.dk mærket 
“marketingmedarbejder” og skal være Thy-Mors HF & 
VUC i hænde senest fredag den 21. april kl. 10.00 

Yderligere oplysninger kan søges på vuctm.dk, hos 
rektor Erik Dose Hvid tlf. 23 60 65 30 eller souschef 
Annette Horsholt tlf. 40 20 00 58.

PR- og marketingmedarbejder 
til Thy-Mors HF & VUC

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95 
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

Er du digitalt funderet og har fingeren på pulsen ift. unge og voksnes medie-
vaner og adfærd på sociale medier? Vi søger en alsidig marketingmedarbej-
der, der kan styrke vores digitale tilstedeværelse.


