WINELAB.DK SØGER
STUDENTERMEDHJÆLP
Er du god til at skrive?
Interesserer du dig for vin?
Så har du nu mulighed for at blive
en del af Winelab.dk, som er ét af
Danmarks mest læste, uafhængige
netmedier om vin. Winelab.dk
søger en studentermedhjælper
med journalistisk eller
kommunikationsfaglig baggrund.
Studiejobbet består primært i at
levere kildeartikler om vin til brug
på Winelab.dk. Du vil dog også få
mulighed for at skrive selvstændige
artikler og have stor indflydelse på
jobindholdet. Jobbet vil udvikle dig
fagligt, øge din vinviden og give dig
mange gode vinoplevelser.

Om Winelab.dk
Winelab.dk er ét af Danmarks mest læste, uafhængige netmedier
udelukkende om vin. Bag Winelab.dk står Mads Jordansen,
som også er en af hovedunderviserne på Dansk Sommelier
Uddannelse i København og bl.a. to gange årligt arrangerer
en stor vinsmagning, Winemarket i Aarhus. På Winelab.dk kan
læsere dykke ned i et par tusinde vinanmeldelser og en lang
række artikler om vin, druer, vinområder, madmatch etc. Det
er Winelab.dk’s erklærede mål at udvikle danskernes viden om
vin på en engageret, inspirerende, seriøs og troværdig måde.
Med et stærkt stigende aktivitetsniveau er der nu brug for en
studentermedhjælp.

Om jobbet
– S
 tudiejobbet er meget fleksibelt og kan tilpasses til skiftende
uddannelsesbelastning.
– D
 u vil primært arbejde hjemmefra og meget selvstændigt,
men typisk på opdrag med en konkret opgave og med
sparring fra Mads Jordansen, som er redaktør på Winelab.dk.
– D
 u vil også skulle arbejde med sociale medier, herunder evt.
medudvikle en SoMe-strategi for Winelab.dk.
– D
 u vil også skulle hjælpe med back end-opgaver på
netstedet Winelab.dk.
– D
 u vil desuden få mulighed for at arbejde på de halvårlige
vinsmagninger Winemarket i Ridehuset i Aarhus.
– 
Du vil blive aflønnet pr. artikel eller efter aftale.
– D
 u vil herudover få mulighed for at deltage på vinsmagninger
i Danmark og på kortere vinrejser i Europa.

Send din ansøgning på mail
til hello@winelab.dk senest den
2. september 2019 – vedlæg et
par af dine tekster/artikler.

Om dig
– D
 u læser formentlig til journalist eller er i gang med en
kommunikationsuddannelse eller lignende
– 
Du skriver godt og i et flydende og letforståeligt sprog.
– 
Du arbejder struktureret og kan overholde en deadline.
– 
Du læser og forstår engelsk på et højt niveau.

Hvis du gerne vil høre mere om stillingen, eller har
spørgsmål til jobopslaget, er du meget velkommen til
at ringe til Mads Jordansen på telefon 70 11 15 11
– eller skrive på hello@winelab.dk.

Winelab.dk – Arendalsvej 30 – 8200 Aarhus N

– D
 u har indsigt i sociale medier, og hvordan de anvendes
i moderne kommunikation.
– D
 u har interesse for og måske også viden om vin og/eller
gastronomi.
– D
 u har et åbent og nysgerrigt sind, er kreativ, opsøgende
og opfindsom.
– D
 et er en klar fordel hvis du har base i Østjylland eller Aarhus.

