
Content Creator til Wedo 
Wedo søger en æstetisk bevidst Content Creator til at producere og vedligeholde på tværs af vores 
digitale platforme samt interne og eksterne kommunikationskanaler. Stillingen er meget hands-on, 
hvor du vil være i berøring med hele paletten inden for kommunikation, og hvor du er den drivende 
kraft fra billede til færdig kampagne. 

Dine primære opgaver vil være: 

• Producere og tilrettelægge indhold til digitale kanaler herunder Instagram, Facebook, TikTok og 
hjemmeside (video og stillbilleder) 

• Lettere grafiske opgaver såsom opsætning af plakater til butikkerne  

Sekundært vil der være opgaver såsom:  

• Besvarelse på gæstehenvendelser  
• Ad hoc kommunikationsopgaver – fx kommunikation af nye tiltag i butikkerne både internt og 

eksternt, håndtering af pressehenvendelser, nyhedsbreve etc. 

Dine kvalifikationer: 

Vi forestiller os, at du enten har en relevant uddannelse indenfor kommunikation, er under uddannelse 
eller blot har en stor passion for visuel kommunikation, som du genre vil udforske mere. Derudover 
kræver det, at du: 

• Har et godt kendskab til Adobe pakken 
• Har flair for og godt kendskab til sociale medier 
• Har et højt fagligt niveau inden for kommunikation 
• Arbejder selvstændigt med fokus på eksekvering 
• Er serviceminded  

Wedo består af en lille organisation, og det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og åben ift. 
arbejdsopgaver, at du er selvkørende og fuld af gode og kreative ideer. Du vil være den drivende kraft 
på kommunikationsområdet, og der vil være rig mulighed for at tage et stort ansvar, og være med til at 
forme din egen stilling. Vi er en lille administration, hvor vi hjælper hinanden med alt lige fra at 
udarbejde større kampagner til at tømme opvaskemaskinen på kontoret. Du skal derfor være frisk på 
at løse mange typer af opgaver i løbet af en arbejdsdag.  

Vi tilbyder en stilling med udviklingsmuligheder, løn efter kvalifikationer, pension, sundhedsforsikring 
og frie rammer til at planlægge egen arbejdstid. Stillingen kan være fleksibel i arbejdstid eller fuldtid 
efter ønske og behov. 

Kendskab til eller erfaring fra branchen er en fordel.  

Vi søger indtil den rette kandidat er fundet, så spild ikke tiden, og send straks dit CV med ansøgning til 
Direktør Andreas Moi Boros på: amb@wedogreens.com 

Wedo har i dag ti butikker i Storkøbenhavn og over 100 fantastiske medarbejdere. Vores koncept er 
bygget op omkring det grønne køkken, hvor vi serverer friskblandede salater baseret på friske og 
bæredygtige råvarer. Wedos værdisæt er præget af ordet ordentlighed. Vi forsøger at være ordentlige i 
alt vi gør, både ift. vores medarbejdere, vores gæster og vores produkter. 


