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Studentermedhjælper – Change communication 

Vil du udvikle dine change management og change communication færdigheder, mens du studerer? 

Brænder du for change management i forbindelse med systemimplementeringer – specielt Salesforce, 

så er du måske vores nye studentermedhjælper.  

 

Bliv en del af ChangePeople. Vi arbejder ud fra det princip, at vores opgave er at spille kunden god. Det 

gør vi gennem stort engagement, konkrete handlinger og løsninger. Vi er med til at sætte agendaen for 

change management og Salesforce adoption hos nogle at Danmarks største virksomheder.  

 

Dine arbejdsopgaver 

Vi søger en dygtig, innovativ og resultatorienteret studentermedhjælper, der er i gang med sin kandidat 

og som har mod på at være med til at aflæste vores dygtige change konsulter og som kan varetage 

ChangePeoples eksterne kommunikation på LinkedIn mv. Du skal kunne arbejde på både dansk og 

engelsk.  

 

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og kan samarbejde med resten af 

teamet, også selvom vi ikke altid fysisk samlet.  

 

Dine primære opgaver bliver, at: 

• Skrive change relaterede artikler 

• Vedligeholde hjemmeside og LinkedIn med nyt content 

• Bistå vores change konsulenter med kunde relaterede opgaver, såsom brugerguides, 

træningsmateriale 

• Korrekturlæsning 

 

Du har følgende kompetencer 

Din uddannelsesbaggrund er ikke relevant/så vigtigt, hvis du har: 

• Gode skriftlige kompetencer på dansk og engelsk 

• Erfaring med MS Office  

• Erfaring med at lave mindre film 

• Interesse for formidling af systemer  

  

Du skal kunne være på vores kontor i Hellerup 15 timer om ugen i gennemsnit. 

Som person er du selvstændig, struktureret, detaljeorienteret og tager initiativ. Du er positiv og 

nysgerrig og har en naturlig interesse for nye teknologier. Du er god til at sætte dig i kundens sted og 

kan samtidig arbejde med kommercielle mål. Send din ansøgning inklusiv CV til ap@changepeople.dk. 

 

Nysgerrig? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Anna Pelvig, på +45 61 62 20 60 

eller ap@changepeople.dk. Ansøgningsfrist er den 10. januar 2020 med opstart i start februar.  

 


