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Hvem er vi?
GrønlandsBANKENs Kommunikations- og Marketing-afdeling er et lille dedikeret team, hvor god kom- 
munikation er essensen af alt, hvad vi laver, både når vi servicerer vores kunder såvel som vores kollegaer.   
Vi udarbejder alsidigt kommunikationsmateriale – lige fra små SoMe opslag til større CSR-rapporteringer.   
Vi er et team, der husker at have det sjovt med vores opgaver, og de bedste resultater kommer, når vi  
samarbejder om at nå målet. Fællesskab er derfor en essentiel del af vores hverdag. 

Hvad kommer du så til at lave?
Du kommer til at arbejde med en bred vifte af kommunikationsopgaver på både driftsmæssig og strategisk  
plan, herunder:
•   planlægning, styring og koordinering af kommunikationsindsatser
•   ansvar for pressehåndtering, herunder medieovervågning
•   koordinering af en del af bankens CSR-aktiviteter 
•   varetagelse af sekretariatsfunktion for CSR-styregruppen
•   topledelseskommunikation i form af sparring med direktøren samt udarbejdelse af pressemeddelelser
•   medlem af bankens SoMe team
•   redaktør for hjemmesiden, intranettet og eventuelle magasiner
•   projektledelse og koordination af større projekter
Måske har du også: 
•   basale færdigheder inden for grafisk arbejde – Indesign og Photoshop
•   kendskab til Umbraco og Sharepoint
•   færdigheder i at oversætte fra dansk til grønlandsk

Vi forventer at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og/eller en solid erfaring indenfor områderne. Gode danskkundskaber 
er et krav, og det er vigtigt, at du kan arbejde analytisk, struktureret og selvstændigt.

Vi tilbyder en attraktiv og vellønnet stilling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af Kommuni-
kation og Marketing teamet, hvor du inddrages i bankens organisatoriske arbejde og får indflydelse og plads til kreativitet i ordnede 
rammer. GrønlandsBANKEN er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, der tager afsæt i vores værdier ; engagerede – ordent-
lige – kunde- og udviklingsorienterede. Med disse værdier i in mente, får du god plads til at udfolde din faglighed.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Patricia Lund Olsen på +299 347804 /  
plo@banken.gl eller Kommunikations og Marketingchef, Peter Fleischer Rex på + 299 347872 /pfr@banken.gl.

Ansøgning sendes til: GrønlandsBANKEN, HR Chef Patricia Lund Olsen, plo@banken.gl.

Vi glæder os til at høre fra dig

Med venlig hilsen GrønlandsBANKEN

Er kommunikation og marketing  
lige noget for dig? Så har Grønlands  
bedste virksomhed jobbet til dig
Vi søger en kollega med noget på hjerte. En person, der på en levende måde kan formidle  
budskaber i korte og længere formater, og som samtidig søger at finde nye og spændende  
vinkler for bankens kommunikation og markedsføring. Vi søger en person, der både er ana- 
lytisk og i stand til at skrive op mod en deadline.


