
 

Studentermedhjælper – Marketing 

 

Er du vores nye marketing studentermedhjælper, og er du klar til at blive en del af en voksende 
Skandinavisk Fintech-virksomhed der vil disrupte investerings- og finansieringsindustrien? 

Om Kameo 

Kameo driver en digital markedsplads for crowdlending, hvor både privatpersoner og 
investeringsselskaber kan investere i lån til ejendomsprojekter og virksomheder. 

Vores mission er at give hurtig adgang til kapital for virksomheder og ejendomsudviklere, samtidig 
med at give attraktive investeringsmuligheder for alle. Vi mener at alle, uanset baggrund, skal have 
mulighed for at investere i lån med højt forventet afkast. 

Kameo er en førende Skandinavisk platform for lånebaseret crowdfunding med tilladelse fra det 
Danske Finanstilsyn. Vi har kontorer i København, Oslo og Stockholm. 

Som vores nye studentermedhjælper forestiller vi os: 

• Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor marketing, kommunikation eller 
lignende, gerne med afslutning af uddannelse i 2021. 

• Du har gode karakterer og gerne tidligere erhvervserfaring. 
• Du forstår at arbejde med content, analyse og communities på sociale medier (Facebook, 

LinkedIn, Instagram mv.). 
• Det er en fordel hvis du har erfaring med Google Analytics, website mv. 
• Du taler og skriver flydende dansk – det er en fordel at du også forstår norsk og svensk 

 

Det vigtigste er, at du er selvstændig, struktureret, kreativ, har masser af energi og drive, samt at 
du er ivrig efter at lære nye ting. Du kommer til at være en del af et lille dynamisk team, hvor hver 
dag byder på nye og spændende udfordringer.  

Dine typiske opgaver vil være, at: 

• Håndtere vores SoMe-kanaler såsom Facebook, LinkedIn og Instagram, herunder hjælpe 
med annoncer, indhold, besvarelse af henvendelser og opfølgning af performance 

• Udarbejde grafisk materiale og andet indhold til sociale medier, nyhedsbreve m.v. 
• Supportere vores CMO og Marketing Managers 
• Supportere ved events og konferencer  

Vi tilbyder dig et spændende og attraktivt job: 

• Hos en hurtigt voksende skandinavisk Fintech-virksomhed med store ambitioner 
• Masser af ansvar fra dag ét og mulighed for at sætte dit eget præg på rollen (vi elsker 

initiativ!) 
• En del af et dynamisk og unikt team 
• Fantastisk location hos Copenhagen Fintech Lab på Christianshavn 
• Frokost ordning og sociale arrangementer 

 
For den rette kandidat vil der efter afslutning af uddannelse være mulighed for fastansættelse. 

Lyder det som dig, så send en ansøgning med CV, anbefalinger og karakterudskrift, mærket med 
”Studentermedhjælper - Marketing”. 

Spørgsmål til stillingen kan stilles til Managing Director, Jesper M. Johansen, på +45 5174 7740. 


