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Studenterjob som projektmedarbejder 
i vores kursusafdeling.

Om stillingen: 

Som projektmedarbejder i Puredent er dit fokus på rekruttering af 
deltagere til vores kurser og understøttelse af de aktiviteter, som 
kræves før, under og efter kurserne. Du skal arbejde sammen med 
vores Lead Manager om marketingaktiviteter og hjælpe med at 
udføre dem. Du skal være inititativrig og have overblik.

Du skal have erfaring med professionel anvendelse af sociale 
medier som Facebook og Linkedin og hjælpe os med at bruge 
dem aktivt i vores kunderelationer.

Vi arbejder med målgrupperne tandlæger, læger og dyrlæger. Vi 
afholder 15 kurser i 2017. Heraf er der 2 kurser, som er særligt 
vigtige og dit fokus kommer indledningsvis til at være på dem.  

Vi tilbyder et spændende studenterjob, hvor du kommer tæt på 
professionelle målgrupper og arbejder med kurser af høj faglig 
kvalitet.

Vi er en lille dynamisk virksomhed med stort drive, god omstil-
lingsevne og en omskiftelig hverdag. Du skal være selvkørende 
og får mulighed til selv at forme dit job. Dit arbejdssted vil være 
vores nye kontor ved Roskilde Universitet (CAT) tæt på tog og 
motorvej. 

Læs mere om vores kursusaktiviteter på www.puredent.dk

Tiltrædelse snarest!
Arbejdstid, ml 6 - 10 timer om ugen
Løn efter aftale

Om Puredent:

Vi har en unik position som leverandør af viden og knowhow til 
tandlæger og læger med produkter og løsninger, som er i særklasse. 
Vi er nu igang med at introducere et nyt produktområde indenfor 
diagnostiske test, som har et stort potentiale både blandt tandlæger 
og læger. Vi leverer vores viden og knowhow gennem kursusaktivite-
ter og salgsaktiviteter.

Vi arbejder med læger og dyrlæger gennem vores datterselskab 
Puremed og der er væsentlige synergier. Vi står foran en spændende 
ekspansion med udbygning af vores position på det skandinaviske 
marked, hvilket også omfatter kursusaktiviteter i Norge og Sverige. 

Send din motiveret ansøgning, CV med foto og eksamenspapirer 
senest 15. april 2017 til direktør Thomas Boas på hr@puredent.dk, 
som også besvarer spørgsmål vedr. stillingen på telefon 3131 1925.




