
Skal vi styrke din Employer
Branding organisk?
Vi hjælper jer med at blive synlig på de 
sociale medier, når de gode interne 
historier skal fortælles.



JM Advisory har til formål at få jeres virksomhed til at 
fremstå som en attraktiv arbejdsplads. Vi er nemlig 
eksperter i at fortælle jeres gode interne historier – og 
sikre, at I er synlige på sociale medier, så I kan styrke jeres 
Employer Branding position.

Eksempler på organiske posts:
• Eksisterende medarbejderes passion og lyst til at arbejde hos jer
• En video, der beskriver jeres arbejdsmiljø
• Ledere, der fortæller om jeres kultur
• Nye stillinger
• En præsentation af nye medarbejdere



Formålet er at få udarbejdet en 
kommunikationsstrategi til SoMe, der 
underbygger jeres udvalgte strategi om at 
tiltrække medarbejdere. Vi står for 
kommunikationen på jeres sociale medier, 
og vi tjekker løbende ind ift. mulige 
kampagner, billeder, content mm. 
I involverer os i nye tiltag – og vi besøger jeres 
lokation, når det giver mening.

Vi skriver fra et HR-perspektiv ud gennem 
jeres organisation således, at der bliver skabt 
fokus på Employer Branding og synlighed ift. 
jeres eksisterende medarbejdere og nye.

Projektet starter med en workshop, hvor vi 
besøger jer, så vi kan lære jer bedre at kende 
for at kunne skabe relevant synlighed og 
opbygge jeres employer brand. Her lytter vi til 
jeres synspunkter, mission og værdier. Og så 
taler vi desuden om jeres fortælling, relevant 
content, billeder osv., som vi skal bruge til 
SoMe.

Vi producerer al content og sørger gerne for 
administration af selve jeres konti således, at 
vi også står for at poste samt besvare 
kommentarer/interagere med læserne.

1. Opstartsmøde + workshop.

2. Vi producerer f.eks. 4 posts pr. måned.

3. I får mulighed for at se posts igennem og 
komme med eventuelle 
kommentarer/rettelser.

4. Vi poster og administrerer jeres konti -
og herefter kører punkt 2 til 4 igen.

5. Løbende opfølgning , så vi hele tiden er          
opdaterede på, hvad der sker i jeres 
organisation.

Formål: Projektets format: Anbefalet rækkefølge:



Løft dit brand og vis din arbejdsplads

Din Employer Branding strategi, dine vækstmål og 
fortællingen om din virksomhed er super vigtige 
elementer for os at forstå. Derfor bruger vi dén tid, det 
kræver for at forstå din virksomhed, dig og dine 
ambitioner. Vi kommer ikke blot retur med en plan, som 
du selv skal eksekvere. Vi kommer med en plan, som vi 
eksekverer for dig, så du kan koncentrere dig om dine 
andre HR-opgaver.

På alle vores projekter; fra produktion af podcasts og 
employer branding videoer til websites og SoMe, går vi ind 
og løfter dit brand. Derved sikrer vi, at du opnår en højere 
synlighed på markedet, som hjælper dig, når du skal 
rekruttere nye medarbejdere.

Hos JM Advisory består vi af et stort udvalg af forskellige 
mennesker med forskellige kompetencer inden for HR. 
Dét, vi har til fælles, er, at vi er drevet af at se din 
virksomheds brand blomstre. 



Branding og synlighed på de sociale medier

Dit brand skal afspejle din virksomheds DNA og 
kultur, og du skal skabe et tilhørsforhold til 
dine eksisterende og nye medarbejdere. Hvilke 
medier skal du prioritere? Hvordan bliver du 
synlig? Hvordan differentieres dit brand og din 
kulltur?

Storytelling
Din fortælling skal være autentisk, nem at 
forstå og direkte – både internt og eksternt. 
Sammen kan vi gøre din storytelling skarpere 
og mere præcis, som styrker motivationen for 
at ‘følge din virksomhed’.



Vores HR erfaring

De sidste 10 år har vi befundet os i HR- og rekrutteringsbranchen, hvor vi bl.a. har 
drevet digitaliseringsagendaen i HR.

Vi har arbejdet med digitalisering og optimering af onboarding, e-læring, 
rekruttering, master-data, Employer Branding, fastholdelse af medarbejdere, 
talentudvikling mm.

I de sidste 8 år har vi deltaget på Træfpunkt HR, indgået stærke samarbejder med 
Dansk HR og afholdt +30 events for HR. Vi har også implementeret et bredt
udvalgt af forskellige digitale løsninger til HR.

HR ligger os meget nært – og vores netværk er størst inden for HR.



Se nogle af vores projekter | https://jmadvisory.dk/projekter/

Rebranding, kommunikation og website; Sylvester & co: https://jmadvisory.dk/projekt-sylvester-og-co/

Rebranding, kommunikation og website; Wooden Spoon: https://woodenspoon.dk/

Kommunikation og nyt website; JM Advisory: https://jmadvisory.dk/

Rebranding, kommunikation og website; SupplyPartner: https://supplypartner.dk/

Rebranding, kommunikation og website: https://jmadvisory.dk/projekt-thesocialhouse/

Employer Branding video; TT Revision: https://jmadvisory.dk/projekt-ttrevision-video/

Produktion af mere end 10 videoer, og her er vores nyeste eksempel: Se med her

https://jmadvisory.dk/projekter/
https://jmadvisory.dk/projekt-sylvester-og-co/
https://woodenspoon.dk/
https://jmadvisory.dk/
https://supplypartner.dk/
https://jmadvisory.dk/projekt-thesocialhouse/
https://jmadvisory.dk/projekt-ttrevision-video/
https://youtu.be/wfg7HgGgCwQ


Få mere indsigt i JM Advisory ved at se vores videoer 
på vores YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCZKcR1CAIJwM
IUTYflwJYmg

Vi glæder os til et tæt 
samarbejde med jer.  

Julie Maja Nielsen
Founder & direktør i JM Advisory
Telefon: +4527204119
www.jmadvisory.dk

https://www.youtube.com/channel/UCZKcR1CAIJwMIUTYflwJYmg
tel:+4527204119

