
Studentermedhjælper med øje for videoproduktion 

Er du i gang med en videregående uddannelse og overvejer du en karriere inden for Marketing 

eller videoproduktion? Er du interesseret i at afprøve dine teoretiske færdigheder i en 

international virksomhed? Så er et studiejob hos Bellinger House i Aarhus måske noget for dig. 

Vi søger en kreativ studentermedarbejder, til at hjælpe med at håndtere vores tilstedeværelse på vores 

forskellige sociale kanaler, med opstart snarest muligt. 

Om dig 

Du er måske godt i gang med en relevant uddannelse - det kunne for eksempel være inden for 

kommunikationsfeltet. Dine spidskompetencer er teknisk flair, detalje-nørderi og er kreativ med idéer på  

de digitale kanaler. 

Du har erfaring med følgende: 

- Videooptagelse og Videoredigering  

- Photoshop (eller Illustrator/InDesign) 

Som person er du er ikke bange for at opsøge viden og udfordre normerne. Du er god til at bevare 

overblikket, da der er mange både større og mindre opgaver, hvor det er vigtigt at holde styr på 

detaljerne, både når der skal planlægges og eksekveres. Du er desuden ansvarlig og pligtopfyldende 

samt bidrager med godt humør. 

 

Vi tilbyder 

Opgaverne er mange, men hovedfokus ligger på produktion af videoer, herunder opsætning, filmning og 

redigering til website og sociale medier. 

Fleksible arbejdstider, som kan kombineres med studiet, så du er selv med til at planlægge dine 

arbejdstider. 

For at søge stillingen skal du meget gerne have minimum et år tilbage af dine studier. 

Arbejdstiden vil være gennemsnitligt ca. 5-10 timer pr. uge. 

Løn efter aftale. 

 

Har vi fanget din interesse? 

Så send en ansøgning hurtigst muligt til marketing@bellingerhouse.com 

mærk emnefeltet: Studentermedhjælper 

Vi kalder løbende kandidater til samtale med henblik på hurtig ansættelse. 

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte  

Marketingchef, Lene Lodberg på tlf. +45 22385911 

mailto:marketing@bellingerhouse.com


 

Bellinger House er et dansk brillehus der designer og producerer 3 stærke high-end brands under samme 

tag; Entourage of 7, Blac og Bellinger. 

Vi sælger til optikere i ca. 40 forskellige lande verden og huser design, logistik, bogholderi, kundeservice, 

produktion og en in-house marketingafdeling i vores firmadomicil i Risskov.  

 


