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Vil du gerne arbejde indenfor den hurtigt voksende Smart City-industri? 

 

STUDIEJOB  
 
Ansvarlig for at koordinere og gennemføre international salgs- og marketing projekter på det 
operationelle niveau. Den studerende (eller nyuddannet) vil hjælpe virksomhedens CSO og Marketing 
Manager i direkte salgsprojekter, produktion af kundemateriale og markedskampagner. 

 
Novalume Solutions A/S  
Novalume Solutions er en dansk innovativ Smart City virksomhed, der arbejder mod grønnere og 
smartere offentlige belysningsløsninger. Baseret på vores internationale erfaring har vi skabt den 
unikke trådløse Lumintell ™ Light Management-løsning, der gør det muligt for kommuner at reducere 
deres energiforbrug, CO2-emissioner og vedligeholdelsesomkostninger. For mere information, se denne 
video her. 

 
Kandidaten 
Vi leder efter en kandidat med interesse for teknologi, der: 
- studere indenfor økonomi, international markedsføring, forretning (administration, e-handel, 
international forretning) eller tilsvarende relevant uddannelse. 
- er løsningsorienteret og fast besluttet på at lykkes i et tempofyldt marked. 
- har dansk som modersmål og taler engelsk flydende.  
- har en god interesse for Smart City-branchen. 
- er energisk, fremadrettet og metodisk. 

 
Studiejob 
Kandidaten bliver en del af et erfaren kerneteam, der ligger i vores hovedkvarter i Ørestad, København. 
Opgaverne er: 
• Koordinering af salgsledningsprojekter og udførelse af marketingkampagner (emailing, telefonering 
osv.), 
• Udkast til markedsføring og materiale til kunder, distributører og partnere, 
• Assistere i forbindelse med markedsanalyser i forhold til Novalume Solutions-fokuserede markeder 
og hovedkonkurrenter 
• Assistance i salgs- og administrationsopgaver og andre ad hoc-krav. 

 
Vi tilbyder 
• Et spændende studiejob i en international virksomhed og med arbejde indenfor den hurtigt voksende 
Smart City-industri. 
• Løn i henhold til kvalifikationer. 
• Frokost ordning. 

 
Er du interesseret? 
Send en motiveret ansøgning til Nicolas Holm Bonvalet på nb@novalu.me, og angiv 
"Marketingsprojektkoordinator" i emnefeltet på din e-mail. Samtaler gennemføres løbende. 

INTERNATIONAL MARKETING PROJECT COORDINATOR 
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