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ABCiTY er et edutainment koncept for børn fra 4-7 år. Det består i første omgang af et 
online læringsspil kombineret med bøger, hæfter, informativ hjemmeside m.m. Projektet 
har været under udvikling i tre år i samarbejde med førende pædagogiske eksperter og står 
nu overfor at skulle lanceres. 
ABCiTY søger derfor nu en dygtig freelance marketings- og kommunikationsmedarbejder, 
som i samarbejde med selskabets ledelse skal stå for udrulningen af vores nyskabende 
koncept på det danske marked.  

Profil: 

Vi leder efter en modig og skarp kommunikator, der kan tænde på at få et læringsspil til 
børn ud til flest muligt mennesker. Dine kontakter og dit netværk er vigtigere end din 
uddannelse og der vil være masser af plads til gode indfald og skæve vinkler. Da dine 
opgaver vil spænde bredt indenfor kommunikation og marketing er det vigtigt med en god 
teknisk indsigt – og lyst til at lære nyt. Vi forestiller os, at du 
  
// Er proaktiv og selvkørende 
// Har gode kontakter indenfor medierne 
// Har erfaring med indsalg af historier til medier 
// Har gode formuleringevner i tale og skrift 
// Er udadvendt og netværkende 
// Har erfaring med lancering af nye produkter 
// Kan det tekniske mht. sociale netværk 
// Erfaring med SEO er en fordel 

Arbejdet: 

Du bliver ansvarlig for at føre vores kampagne ud i livet, men vi forventer også, at du 
forholder dig aktivt og kreativt til selve kampagneplanen. Nedenstående opgaver skal 
varetages i kampagnen, men vi forventer ikke, at du kan nå hele vejen rundt selv. 
 
// Videreudvikling og implementtering af markedsføringsstrategi 
// Kontakt til og opfølgning på medier 
// SEO af ABCiTY.dk 
// Skabelse af relationer på sociale netværk 
// Udarbejdelse af pressemeddelelser 
// Udarbejdelse af bemærkelsesværdige historier, løsninger og vinkler 
// Udarbejdelse og udsending af daglige updates 
// Plejning af selskabets netværk på sociale medier 
// Evt. lettere grafisk arbejde i f.eks. Photoshop og Indesign 
 
Du må forvente, at den ugentlige arbejdstid kan svinge og du vil selv være involveret i 
planlægningen.  
Ansættelsen er tidsbegrænset til 6 måneder med mulighed for forlængelse, og der påregnes 
gennemsnitlig 25 arbejdstimer pr. uge, som aftales efter behov. Løn efter kvalifikationer og 
tiltrædelse snarest muligt. Se en trailer for ABCiTY på www.abcity.dk/trailer.htm.  
 
Kontakt direktør Tav Klitgaard med dit CV + ansøgning eller dine spørgsmål snarest og 
inden 1/12 på tk@abcity.dk.  Vi glæder os til at møde dig! 


