
Elsker du  løb, træning, outdoor i kombination med online formidling og de sociale 

medier? Og er du en haj til at skrive? Vi har brug for to online skribenter til vores 

redaktionelle team, der kan varetage dele af vores indhold!

Stillingen som skribent består af et timeaflønnet studiejob, hvor du selv holder styr på dit 

timeforbrug - og derfor kan arbejde, når det passer dig, så længe det er indenfor 

deadline, hvor enkelte opgaver godt kan være fra dag til dag. 

Som Som studiemedhjælper hos Mediehuset Luksus vil du få mulighed for at arbejde med 

medieproduktion og online medieplatforme, samt få et indblik i det generelle arbejde i et 

mindre dansk mediehus. Vi kan tilbyde en fagligt udfordrende arbejdsplads på en 

uformel og ambitiøs redaktion med internationalt udsyn. Til gengæld forventer vi en 

engageret, selvstændig og lærenem medarbejder, som ikke er bange for at tage ansvar, 

arbejde selvstændigt og arbejde med korte deadlines.

DU ER DEN PERFEKTE TIL JOBBET, HVIS DU…

•• elsker at formidle og være på de sociale medier!

• er super skarp, lærenem og hurtig på tasterne

• har minimum to år tilbage af studiet

• har interesse for et aktivt liv indenfor løb, træning og/eller outdoor.

• er vant til at arbejde med Wordpress, Facebook, Instagram og andre sociale medier

• godt kan lide at arbejde selvstændigt og har det godt med fleksible arbejdstider og 

selvstruktureret arbejde

ArbejdArbejdet foregår ikke på kontoret og kan laves hjemme hos dig selv. Vi har ikke et præcist 

antal timer om ugen, da det er forskelligt hvor meget indhold vi har til dig, men du kan 

regne med omkring 5-10 timer om ugen - nogle gange mindre og nogle gange meget 

mere, alt efter hvor meget tid du har til rådighed og hvor meget arbejde vi har liggende. 

Der er tale om studentermedhjælperjobs og de indebærer primært opdatering af 

nyheder og artikler såvel online på vores websites som på vores SoMe kanaler. 

SÅDAN SØGER DU

De De to stillinger er ledige med start snarest, så send hurtigst muligt en kortfattet 

ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv og hvorfor du vil være perfekt til stillingen. 

Send en ultrakort ansøgning og CV til job@mediehusetluksus.dk. Skriv ‘Studiemedhjælper 

til online’ i emnefeltet. 

Vi ser frem til at høre fra dig!

Om Mediehuset Luksus 

MediehusMediehuset Luksus er eksperter i medier rettet mod en aktiv fritid – og henvender sig til 

de mange danskere, der prioriterer en aktiv livsstil med fokus på løb og  outdoorliv. 

Mediehuset udgiver en række magasiner, bl.a. LøbeMagasinet og Luksus.land. Derudover 

står Mediehuset Luksus bag en række websites bl.a. løberne.dk og motionslob.dk samt 

events som Nordic Adventure Film Festival.

Læs mere på mediehusetluksus.dk

MEDIEHUSET LUKSUS
e: job@mediehusetluksus.dk
w: www.mediehusetluksus.dk

KONTAKT

ONLINE SKRIBENT & SOME STUDIEMEDHJÆLP SØGES 


