
SOME Manager som deltid / studiejob 
Unik Media søger en SoMe-Manager, som vil få ansvaret for Unik Medias sociale medier, herunder 
Instagram, Facebook, LinkedIn og TikTok. Stillingen er bred, selvstændig og indebærer både et stort 
ansvar, men også frihed til at være kreativ. 
Din primære hovedopgave bliver at planlægge, opstille og publicere vores arbejde på tværs af 
vores sociale medier. Dette bliver gennem grafiske historier, billeder, film og hvad du ellers har af 
kreative indspark og idéer til at vise vores arbejde frem på bedste vis.  
Det forventes derfor, at du har kendskab til vores primære medier og ved, hvad der fungerer på de 
individuelle medier, og hvad der ikke gør. Og det antages yderligere, at du kan indsamle og 
analysere data på tværs af de sociale medier, og i forlængelse heraf altså har en viden og en 
erfaring med sociale medier. Herunder i særlig grad med Instagram. 
Udover administrering af sociale medier, får du også frihed for at udtænke, planlægge og udføre 
SoMe-kampagner, der skal hjælpe vores sociale platforme med at nå ud til et endnu større 
publikum.  
 
Stillingen er fleksibel og kan sagtens kombineres med et studie ved siden af. Vi forventer dog at den 
ugentlige arbejdstid ligger på 10-12 timer, og at du har mulighed for at møde op på kontoret, når 
arbejdet udføres. Du må også være fleksibel ift., at arbejde i weekenderne kan forekomme. 
Derudover har vi en forventning om, at du er omstillingsparat ift. også at kunne agere runner eller 
produktionsassistent på større shoots og optagelser. 
 
Hvem er vi? 
Unik Media er et ungt kreativt filmproduktionsselskab, der siden starten af 2019 har produceret 
professionelt film- og billedmateriale til virksomheder, brands og artister både på nationalt- og 
internationalt plan.  
Unik drives af en gruppe passionerede unge kreative sjæle, som brænder for storytelling og 
filmskabelse helt ind til benet. 
 
 
Om dig: 

- Du bor i Aarhus eller omegn, og har derfor mulighed for at møde op på vores kontor i Aarhus 
C ugentligt. 

- Du arbejder struktureret, detaljeorienteret og får tingene til at ske. 
- Du er flydende og skriftligt stærk på både dansk og engelsk. 
- Du er scenevant på de sociale medier, og kender til mediers mange muligheder og 

begrænsninger. 
- Du er kreativ, tænker ud af boksen og har øje for, hvad der visuelt er lækkert for øjet. 
- Det er et plus, hvis du har kendskab til Adobes programmer, men på ingen måde 

forventeligt. Vi sætter dig lynhurtigt ind i det! 
- Du har god energi - og har lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi også vægter det 

sociale højt! 
 
 



 
Det får du: 

- Det fulde ansvar for vores sociale medier. 
- Mulighed for selvstændigt at udtænke og udvikle nyt materiale og tiltag til vores sociale 

medier. 
- En deltidsstilling på omkring 10-12 timer om ugen (Studiejob). 
- En ung arbejdsplads i massiv udvikling, hvor vi godt tør love, at der er fuld fart på og god 

energi 
- Gratis kaffe, sodavand og øl om fredagen. 

 
 
Typiske arbejdsområder:  

- Ansvarlig for at planlægge, opstille og publicere vores arbejde på tværs af vores sociale 
medie-platforme.  

- Planlægning af alt content til vores sociale medier. 
- Analyse og vækst-administrering af vores primære SoMe-profile på hhv. Instagram, 

Facebook, LinkedIn og Tiktok. 
- Ad-hoc opgaver. 

  
 
Er du nysgerrig, og vil du være med til at tage Unik Media til et nyt niveau? 
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Mark Jensen på tlf.: 31188268. 
Men hvis du allerede nu ved, at jobbet er noget for dig, så smid os en ansøgning sammen med dit 
cv til job@unikmedia.dk.  
Jobbet er til start hurtigst muligt og vi holder derfor løbende samtaler. 
 

 
 
 


