
Til vores Indsigt og Analyse-afdeling i Aarhus søger vi en 
studerende med kompetencer og interesser inden for analyse 
og kommunikation. Vi tilbyder et spændende og varieret job 
i en særdeles dynamisk virksomhed med højt til loftet.  
Du kommer til at arbejde sammen med branchens bedste 
folk på et stærkt og uformelt hold. Vi tilbyder at investere  
i dig og udvide din pallette af kompetencer og viden. 

Jobprofil
Som researchassistent i JP Indsigt og Analyse får du mulig-
hed for at arbejde med mediadokumentation, annonce-
dokumentation, analyser, rapportering, kommunikation og 
formidling samt udvikling af værktøjer og metoder. Vi har 
fokus på at skabe indsigt og viden for hele forretningen samt 
agere sparringspartner for især vores salgsafdeling. Det er 
derfor vigtigt, at du har forståelse for salg, at du er udad-
vendt og god til at arbejde med mennesker. Du må gerne 
være iderig og nytænkende og ikke bange for at komme med 
ideer og input.

Dine opgaver vil hovedsageligt bestå i:
• At udarbejde og udvikle salgs- og præsentationsmateriale til  
 støtte for annoncesalg
• Agere sparringspartner og konsulent for vores account  
 managers 
• Udvikling af salgsargumenter på basis af mediainformation
• Målinger af annoncekampagner på print og digital
• Afrapportering til interne og eksterne kunder
• Markedsovervågning 

Kompetenceprofil 
• Du har god forståelse for tal og grafer
• Du forstår at præsentere viden på en let og overskuelig   
 måde
• Du har forretningsforståelse
• Du har salgsforståelse og kan sætte dig ind i annoncø - 
 r ernes situation
• Du trives med at blive kastet ud i nye opgaver – også når   
 det går stærkt
• Du er studerende på HA, cand.merc., cand.oecon. eller   
 lignende, og har to til tre år tilbage af dit studie
• Du er positiv, arbejder selvstændigt og har et højt aktivi- 
 tetsniveau
• Du er god til IT i almindelighed og til Office pakken,  
 herunder i særdeleshed Excel og PowerPoint
• Du kan arbejde to dage om ugen svarende til ca. 15 timer   
 ugentligt 

Er du interesseret?
Så send en ansøgning og et CV hurtigst muligt, eller senest 
den 16. oktober 2017.

Jyllands-Posten, Att: Iben Jeppesen | Iben.h.jeppesen@jp.dk
Grøndalsvej 3, 8260 Viby J

Du er velkommen til at kontakte Head of Insight 
Iben Høiaas Jeppesen for yderligere information  
på 2019 4341 eller på mail iben.h.jeppesen@jp.dk

Om Jyllands-Posten
Du kan læse mere om Jyllands-Posten på jyllands-posten.org

Vil du skabe 

viden og indsigt  
hos Jyllands-Posten? 

JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Med Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken udgiver virksomheden en række af danskernes foretrukne 
nyhedsmedier på tryk, web og mobil. Koncernen står også bag JP/Politikens Forlag og Politikens Lokalaviser, som udgiver cirka 75 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige.  
JP/Politikens Hus beskæftiger 2.400 ansatte og havde i 2016 en omsætning på 3 mia. kr.


