
WORDPRESS-HAJ
- ER DET DIG? 

// INDGÅ I ET STÆRKT TEAM 
Vi arbejder for en perlerække af ambitiøse danske og 
tyske SMV’ere, som outsourcer deres markedsføring og 
kommunikation til os, enten som supplement til eller i 
stedet for en egen marketingafdeling.  
Vi kalder det marketing som deleøkonomi.
 
Vi er et stærkt sammenrend af folk med spidskompe-
tencer inden for forskellige marketingdiscipliner, som 
tilsammen bliver et super stærkt tilbud for vore kunder.  

Vi spiller hinanden gode og er voldsomt optagede af 
at lave resultatskabende kommunikation mere end at 
underholde med buzzwords, fiffige SoMe-opslag eller 
snedige fraser.
 
Det spændende er mangfoldigheden i vores kundekreds, 
som spænder over vidt forskellige brancher. Kunderne 
er både lokale, mindre/mellemstore virksomheder og 
internationalt orienterede koncerner. 

Vi kommer langt ind under huden hos kunderne – og det 
skaber stærke relationer og ekstraordinære resultater 
for et overkommeligt budget.
 

Vi søger forstærkning til vores kontor i Haderslev.
Du er Wordpress-nørd med et godt grafisk øje.
Du kan enten tilknyttes som fast freelancer eller ved at blive 
ansat. Du får din faste plads i det kreative hus på Norgesvej.

Har du ud over Wordpress eventuelt også viden om 
opbygning og drift af webshops og online-marketing 
i almindelighed, er det bestemt en fordel.
Kan du ud over dansk også engelsk og meget gerne 
tysk, er det også et plus i bogen.

// MEN VIGTIGST AF ALT 
Du insisterer ligesom os på at have det sjovt og godt 
trods en hektisk hverdag.
At være del af et stærkt team betyder meget for dig. 
Man giver noget, man får noget.  
Det er præmissen for at være her.

// SKRIV TIL OS PÅ:
fedtjans@addwise.dk eller ring 2526 1500, hvis du er 
mere til en snak end en masse skrevne ord.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
//PS
Har du andre spidskompetencer inden for salg/mar-
keting hører vi også gerne fra dig, hvis du søger en 
ny udfordring eller en ny platform. Vi er altid på udkig 
efter nye legekammerater, som passer på holdet.
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Kim 
Web og online 

VI MANGLER DIG!
Web og online ekspert

Jimmi 
Film og fotografi

Mia
Tekst og web

Janie
Grafisk designer 
online og offline
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FREELANCER KORPS 


