
 

 
 
Econocap A/S søger studentermedhjælper til at assistere i det daglige arbejde. 
 
Hos Econocap er vi 16 medarbejdere, og er eksperter i CAD/CAM, PLM og Internet of Things (IoT) og vi servicerer vores 
mere end 400 kunder i dansk industri med sparring, konsulentassistance og dansk hotline fra vores to kontorer i 
henholdsvis Kolding og Hørsholm. 
 
Jobbet: 
Stillingen består i at assistere med diverse opgaver indenfor IT og markedsføring. Arbejdet vil blive tilpasset de 
omskiftelige behov en hektisk hverdag bringer med sig og de kompetencer du har, men det forventes at følgende opgaver 
vil være en del af arbejdet: 

- Opbygning af firmaintranet i SharePoint 
- Assistere med marketingsrelaterede opgaver, som f.eks. LinkedIn, e-mail kampagner, webinar, events 
- Vedligehold af eksternt website 
- Diverse administrative IT-opgaver 

 
Vi forestiller os, at du:  

- Er god til at kommunikere på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt. 
- Er dygtig til brug af sociale medier til markedsføring – især LinkedIn, men også andre kommunikationskanaler 

som f.eks. e-mail kampagner, webinars, youtube mv. 
- Er habil IT-bruger og har et godt øje for grafisk design. 
- Kan arbejde selvstændigt og hurtigt sætte dig ind i nye opgaver. 
- Har mindst 2 år tilbage af dit studie. 
- Muligvis har erfaring med nogle af vores primære forretningsområder (CAD, PLM eller IoT) 

 
Hvad tilbyder vi dig 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en uformel atmosfære med masser af mulighed for udvikling. Som 
studentermedhjælper vil du arbejde tæt sammen med dine kollegaer og få erfaring med at løse opgaver, såvel 
selvstændigt, som i et team. Ud over de faglige udfordringer, tilbyder vi et godt socialt miljø samt fleksible arbejdstider, 
frokostordning mv. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler. Tiltrædelse snarest muligt. Den ugentlige arbejdstid forventes at 
ligge mellem 8-12 timer (med fleksible arbejdstider). 
 
Arbejdsstedet er Econocap, Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding 
 
Ansøgning og kontakt 
Vi vil løbende evaluere indkomne ansøgninger, så send din motiverede ansøgning og CV hurtigst muligt til os på: 
hwa@econocap.dk. 
 
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Woersaa Abildgaard 
på hwa@econocap.dk.   
 
Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 
Econocap A/S er en del af Econocap-gruppen som udover i Danmark findes repræsenteret i Sverige, Finland og Tyskland 
samt Polen. Vi koncentrerer os om produkter fra PTC (www.ptc.com) samt produkter, som supplerer disse. Econocap A/S 
er forhandler af PTC’s softwareprodukter i Danmark og Sverige og arbejder tæt sammen med PTC bl.a. på 
marketingområdet, hvor der udvikles globale kampagner, som Econocap A/S eksekverer i Danmark.  
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