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PR-studentermedhjælper til Danmarks miljøklynge  

 
Er du god til at finde og vinkle de gode historier? Så bliv en del af vores kommunikationsteam på 3, hvor vi 
sammen med resten af CLEAN, er med til at skubbe på for at gøre danske virksomheder verdensførende 
inden for miljøområdet. 
 
Om jobbet 
Som PR-studentermedhjælper vil du stå for at finde og vinkle de gode historier på tværs af organisationen 
og vores fokusområder – både i form af cases, artikler, pressemeddelelser m.m. Vi leder efter en opsø-
gende og struktureret studentermedhjælper, der passer ind i vores team, som kendetegnes ved en uformel 
tone, høj faglighed og ærlig sparring. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af: 
 

• Cases på miljøvirksomheders løsninger og involvering i klyngen 

• Pressemeddelelser til bl.a. fagmedier 

• Artikler til CLEANs nyhedsmail 

• Opbygning af pressekontakter 

• Analyse og overblik over, hvilke medier vores målgrupper benytter 
 
Stillingen er på ca. 10-15 timer om ugen, som kan tilrettelægges fleksibelt, med en løn på 140kr./t. 
 
Om dig 
Du er ikke bange for at tage initiativ og kaste dig ud i noget nyt og griber knoglen, hvis du har brug for ind-
hold til den gode historie eller fanger nogle gode citater på farten. Du læser gerne en relevant videregå-
ende uddannelse inden for journalistik eller kommunikation på slutningen af bacheloren eller starten af 
kandidaten.  
 

• Du skriver fejlfrit dansk og engelsk og formår at formidle kompliceret stof  

• Du er god til at eksekvere og kan levere god formidling med kort varsel  

• Du brænder for god kommunikation og har lært at tænke i målgrupper og budskaber  

• Du har gode samarbejdsevner, men formår også at være selvkørende  

• Du har en interesse i at arbejde inden for miljøområdet og for at hjælpe virksomheder med løsnin-
ger inden for bl.a. vand, affald, ressourcer, klimatilpasning, luft og natur.  

 
Vi tilbyder 
Hos CLEAN får du masser af ansvar, og bliver en del af et dedikeret team og et dynamisk arbejdsmiljø. Der 
er højt til loftet og du får mulighed for at præge dit arbejde og tænke innovativt. Du bliver en del af en 
landsdækkende non-for-profit klyngeorganisation, og vil blive tilknyttet et af vores kontorer i Aarhus, Ros-
kilde, Sønderborg eller København. Du får reference til kommunikationschefen Kirstine Dupont, som sidder 
i Aarhus.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfristen er d. 12. december 2021.  
Samtaler forventes afholdt i uge 50, med opstart hurtigst muligt efter. 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef  
Kirstine Dupont på tlf.: 28768364 i hverdage kl. 9.00-15.00. 
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CLEAN er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden 
for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler miljøløsninger og dem, som har be-
hov for at løse miljøudfordringer. Gennem vores tilbud åbner vi døre for innovation og muligheder natio-
nalt og internationalt og sætter fart på den grønne omstilling.   
www.cleancluster.dk  

http://www.cleancluster.dk/

