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Researcher/Studentermedhjælper til Holm Marcher & Co.
Holm Marcher & Co. søger en ambitiøs og resultatorienteret researcher, der har lyst til at få et unikt indblik i landets
førende marketing-, kommunikation- og digitale virksomheder, bureauer og kandidater. Der er tale om en
studentermedhjælperstilling på 15-25 timer ugentligt, der vil kunne indpasses i studietiden samt din hverdag.
Om Holm Marcher & Co.
Holm Marcher & Co. er et specialiseret headhunterbureau med fokus på rekruttering af kandidater inden for marketing-,
kommunikations- og digitalbrancherne på både konsulent- og virksomhedssiden.
Vi arbejder for Danmarks største marketing- og kommunikationsbureauer som bl.a. Ogilvy, Designit, BOLD, DigitasLBi,
VERY, Wunderman, Dwarf og eCapacity, samt for virksomheder som TDC, Bang & Olufsen, Telenor, Danske Bank,
Momondo, Arla, Codan, Toms, Autobutler, Sportmaster, MTG, Viaplay og Labster. Derudover står vi sammen med
Dansk Markedsføring og strategihuset Clay bag The M List, som er en årlig bogudgivelse, der hylder de 200 bedste
danske marketers.
Teamet på vores kontor i Amaliegade, København består af partnere, konsulenter og et team af researchere. Vi har
derudover en Århus-afdeling vi hver dag samarbejder og er i tæt kontakt med. Vi er en virksomhed i vækst, hvilket har
resulteret i nylig åbning af kontor i Stockholm og ansættelsen af svenske researchere.
Vores flade organisering og tætte team betyder, at alle bliver hørt, hvorfor vores samarbejde er stort og effektivt. Tonen
er uformel og der er højt til loftet. Samtidig er fagligheden i højsædet, og som de seneste års udvikling vidner om, er
Holm Marcher & Co. et sted hvor gode idéer får vind i sejlene, og hvor ambitionerne er store.
Da vi er en virksomhed under konstant udvikling, søger vi derfor en person, som ikke er bange for at tage ansvar, og
som kan bidrage med højt engagement og gåpåmod.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde med;
- Sikring af kreativ, systematisk og relevant dataindsamling om relevante industrier, virksomheder, kandidattyper,
internationale tendenser samt marketing-, kommunikation og digitale trends.
- Bidrage aktivt i opstartsfasen af en search-opgave ved at deltage i opstartsmøder og udvikle search-strategier
samt målsætninger i forhold til kandidat- og virksomhedsfelt.
- Skrive stillingsbeskrivelser.
- Search efter kandidater og profiler ud fra search-strategi.
- Skrive kandidatevalueringer.
- Indgå i samarbejde med husets konsulenter, projektleder og partnere.
- Effektiv styring af samtidige jobs og opgaver.
- Opfølgning på statuslister, tidsplaner og resultater.
- Opsætning af præsentationer, processer og implementering af samme.
- Udvikling af nye templates.
- Ad-hoc opgaver.
Der er tale om et job, hvor du i tæt dialog med husets partnere og konsulenter vil blive involveret på tværs af opgaver og
kunder, og du vil derfor få et unikt indblik i de førende marketing-, kommunikations- og digitale bureauer, MarComafdelinger samt både nationale og internationale kandidater. Du vil få en ekstremt høj indlæringskurve i forhold til
fagområdet og rekruttering samt kandidat- og mennesketyper i al almindelighed. Du vil blive en del af et researcherteam, hvor humøret er højt og effektiviteten stor. Ud over ovenstående faste opgaver vil du blive en del af løbende
projekter som eksempelvis The M List.

Holm Marcher & Co.
Om dig
Du er i gang med dit sidste år af din bachelor- eller lige startet på din kandidatuddannelse inden for IT, digital
kommunikation, Brand and Communications Management, Human Ressource Management, Cand.merc.(kom),
Økonomisk Markedsføring, International Marketing and Management, eller en humanistisk eller samfundfaglig
overbygning. Dertil har du en oprigtig interesse for både mennesker, marketing, kommunikation og kreative discipliner,
og brænder for at komme til at arbejde i et studierelevant miljø, der vil være det rigtige afsæt til en kommende
erhvervskarriere. Du er analytisk i din tilgang til opgaver, kan arbejde selvstændigt og forstår at prioritere både opgaver
og tid. Ansvar er en værdi du værdsætter utrolig højt, hvorfor du tager ansvar for både egne og teamets opgaver og i
forhold til dine leverancer. Du er ekstremt resultatorienteret og struktureret, og evner at bevare hovedet koldt, selvom du
har mange bolde i luften på samme tid og stramme deadlines. Du har endvidere gode skriftlige kommunikationsevner og
et højt serviceniveau. Karaktermæssigt er du top 10 procent på dit studie.
Som person besidder du en stor viljestyrke, er initiativrig og proaktiv i din arbejdstilgang. Du har en positiv indstilling til
opgaver og andre mennesker, og du trives godt i samarbejdsrelationer. Herudover besidder du en naturlig nysgerrighed i
forhold til andre mennesker og typer, motiveres af en varieret hverdag og har lyst til at være en del af en virksomhed i
konstant flow.
INTERESSERET?
Hvis du finder stillingen spændende og ønsker at ansøge eller vide mere om jobbet, er du velkommen til at fremsende
CV eller kontakte Senior Konsulent Malene Friis Bentzen på mfb@holmmarcher.dk eller Junior Konsulent Christine Sofie
Stahl på christine@holmmarcher.dk

