
 

  

1508 søger tekst-stærk studentermedhjælper 
 
Skriver du som en drøm? Vi søger en studerende 
på overbygningsniveau fra Kommunikation eller 
lignende, der elsker at komponere gode tekster og 
ca. 15 timer ugentligt har lyst til at hjælpe os med 
spændende 1508-cases og øvrige tekstopgaver til 
1508.dk og vores kunder. 
  
Vi tilbyder 
Du får lov til at sætte dit eget præg på di-
ne opgaver og din stilling. Din raffinerede pen 
skal primært assistere os på vores website, men 
du får også mulighed for at løse kommunikati-
onsopgaver for vores kunder. Du bliver en del af 
vores analyseteam og vil i løsningen af de forskel-
lige tekstopgaver få et godt kendskab til vores arbejds- 
områder, processer og vores mange fagligheder. 
  
Samtidig bliver du en del af et rigtig godt socialt og inspirerende miljø. Vi er 60 am-
bitiøse, men uhøjtidelige 1508'ere, der lægger vægt på, at det først og fremmest skal 
være sjovt at arbejde. Derfor har vi mange sociale tilbud og aktiviteter på tværs af 
vores teams. 
  
Vi forventer 
At du skriver formidabelt og har gode formidlingsevner både på web og på offline 
medier. Derudover har du interesse for og gerne teoretisk erfaring med digitale me-
dier og design. 
  
Du er i gang med din overbygning eller dit speciale, og vi forestiller os, at du er fra 
fagene Kommunikation, Dansk, Retorik, Visuel Kultur, Litteraturvidenskab, Moder-
ne Kultur eller lignende. 
  
Ansøgningen 
Er du lige præcis den studentermedhjælper, vi har brug for, så send din ansøgning 
med titlen ”Tekst-stærk studentermedhjælper” til job@1508.dk. Vi vil gerne have 
din ansøgning senest den 30. september 2008 kl. 12.00.  
 
Om 1508 
1508 A/S arbejder med design som en strategisk disciplin. Vores primære forret-
ningsområde er digitale løsninger, men vi løser også opgaver inden for visuel identi-
tet og servicedesign. Vi bor på Christianshavn og leverer konsulentydelser inden for 
strategi, konceptudvikling, design, informationsarkitektur og teknisk implemente-
ring. Vores kunder tæller blandt andre Carlsberg, Novozymes, Sauer-Danfoss, Fol-
ketinget, Udenrigsministeriet, Det Kongelige Teater, Team Danmark, Politikens For-
lag og Den Grafiske Højskole. 
 
Du kan læse mere om 1508 på vores website www.1508.dk og på vores blog 
www.15all.net 
 


