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Hos RUM brænder vi for at arkitekturen skal gøre en forskel og bidrage til, at vi 
sammen skaber et bedre og mere bæredygtigt samfund. Den vision vil vi gerne 
være endnu bedre til at formidle både visuelt og skriftligt. Vi søger derfor en dygtig 
kommunikator som brænder for arkitektur, forretningsudvikling og kommunikation.

Du vil blive en vital del af vores kommunikations- og tilbudsteam og vil hjælpe med at 
løfte tegnestuens prækvalifikations- og tilbudsopgaver samt den interne og eksterne 
kommunikation. 

Du vil blive inddraget i strategierne omkring offentlige udbud og være med til at lave 
prækvalifikationsansøgninger og skriftlige tilbud. 

Du vil være med til at planlægge tegnestuens nyheder og markedsføringstiltag og 
blive ansvarlig for eksekveringen. Dit arbejde vil blandt andet omfatte at producere 
nyheder til vores hjemmeside og sociale medier samt pressemeddelelser og andet 
markedsføringsmateriale, så vi er tydelige og relevante i vores kommunikation.

Vi forestiller os:
• At du drømmer om at kommunikere i en virksomhed som har fokus på samskabelse 

og bæredygtige løsninger.
• At du er god til at skrive og har flair og interesse for visuel kommunikation.
• At du har viden om byggebranchen og en forståelse for at kommunikere ind i den 

faglige jargon.
• At du har erfaring med prækvalifikationsansøgninger. Det er dog ikke et must.
• At du har lyst til at bruge Adobe Indesign, Photoshop og Illustrator.

Hos RUM bliver du del af en travl og ambitiøs arbejdsplads i konstant udvikling. Vi 
har fokus på vores kunder og slutbrugere, en uformel omgangstone, højt til loftet og 
samarbejder på kryds og tværs. 

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår og et fantastisk fagligt fællesskab på vores 
kontorer i Horsens og København.

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi læser dem løbende. Du er velkommen til at 
kontakte Karin Elbek efter den 15. februar hvis du vil høre mere om stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig.
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