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 Chief digital marketing officer – internship /student stilling  
 
 Brenner du for digital markedsføring? Liker å leke med SoMe og lage kult kontent? 
Liker du utfordringer?  
 
Arbeidsgiver: Vinco Innovation AS 
Stillingstittel: SoMe Intern  
Frist: 31.01.2022 
Ansettelsesform: deltid, midlertidig, ubetalt 
Begynnelse: juni 2022, kanskje tidligere 
Omfang: 8 fulle uker  + 
 
Vi søker en dyktig student som har stør interesse for digital markedsføring og som ønsker å 
skape seg erfaring mens hun/han studerer.  
 
Arbeidsoppgaver:  

- Drifte selskapets markedsføring, kommunikasjon og arrangement. 
- Merkevarebygging, markedsanalyser, web- og sosiale medier og kundeservice. 
- Utarbeide, optimalisere, publisere og koordinere salgs og markedsføringskampanjer / 

aktiviteter. 
- Produsere innhold til de digitale plattformene og kommunikasjonskanalene. 
- Utarbeide artikler og informasjonsmateriell 
- Arbeid med digitale kanaler inkludert planer, utvikling, optimalisering, drift og 

teknisk vedlikehold 
- Måling, analyse, trending, utvikling og rapportering av resultat på våre 

markedsaktiviteter. 
- Bidra aktivt for å utvikle bedriften til en internasjonal bærekraftig suksess. 
- Være en aktiv bidragsyter til samarbeid og kunnskapsdeling  
- Bidra til å indentifisere  og evaluere nye muligheter 
- Bygge nettverk  

 
Kvalifikasjoner:  

- Student på master nivå, bachelor kan vurderes 3. år hvis relevant erfaring og sterk 
interesse i markedsføring som kan bevises 

- Helst student fra relevantfag - markedsføring/markedskommunikasjon 
(Master/Bachelor) 

- Høy kunnskap om digitale medier generelt og sosiale medier spesielt med fokus på 
digital markedsføring. 

- Kunnskap og erfaring med annonsering i sosiale medier. 
- Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk, flyttende 

kroatisk, bosnisk eller serbisk kan være fordel 
- Har erfaring med webpublisering 
- Har erfaring med foto- og videoredigering 
- Interesse/kunnskap i innovasjon i tillegg vil bli tillagt stor vekt 
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Personlige egenskaper:  
- Strukturert, nøyaktig, kvalitetsbevisst og metodisk 
- Stør bevissthet om kundes viktighet 
- Målrettet og resultatorientert 
- Evne til å jobbe strategis 
- Evne til å bygge relasjoner og gode kommunikasjonsegenskaper 
- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

 
Vi tilbyr 

- En unik karrieremulighet hvor du får mulighet til å prøve seg, utforske og være 
nysgjerrig   

- Unik mulighet til å sette spor på bedriftens utvikling  
- Bratt læringskurve, og oppfølging og gode utviklingsmuligheter  
- Inspirerende arbeidsmiljø og dyktige kolleger 
- Spennende dager i et team som satser på deg og ser deg. 
- En fleksibel arbeidshverdag med varierte oppgaver.  
- Den riktige kandidaten vil kunne vokse med bedriften og skape sin egen hverdag og 

retning. 
 
Om Vinco Innovation AS 
 
Vinco Innovation AS er et «boutique»-konsulentselskap basert i Bergen som leverer 
rådgiving og konsulenttjenester innenfor innovasjon og strategi.  Vi etterstreber å hjelpe 
våre kunder til å skape bærekraftige løsninger og suksessfulle historier. Som et «boutique»-
konsulentselskap, leverer vi mer personlige, dedikerte og fokuserte tjenester basert på en 
dypere forståelse av kundens utfordringer og muligheter. Vår strategi er å sette kunden i 
sentrum, ved å samle et tverrfaglig team som hjelper kunden, gjennomfører oppdraget 
profesjonelt og med respekt, samt utfordrer både kunde og oss selv. 
  
Søknadsfrist: 31.01.2022 
 
Søknaden sendes til: vinco@vinco.no  subject: søknad – SoMe Intern 
Sendes:  

1. CV 
2. Søknadsbrev 
3. Ditt forslag for VINCO’s markedsførings strategi inkludering taktiske steg, ikke mer 

enn 3 sider 
Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på vinco@vinco.no 

Nettverk 

Facebook LinkedIn 

Sted 

Bergen 

Bransje 

Management Consulting 

mailto:vinco@vinco.no
mailto:vinco@vinco.no
https://www.facebook.com/vincoinnovation
https://www.linkedin.com/company/vinco-no
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Stillingsfunksjon 

Prosjektstøtte, 

Forretningsutvikling og strategi, 

Rådgivning 

Nøkkelord 

Innovasjon, Forretningsutvikling, Markedsføring  

 
 


