
 

 

 

 

NRE Group A/S søger 

Kommunikations- og projektassistent  

(til hovedkontoret i Ikast) 
 

Er du en kreativ, velskrivende og alsidig kommunikatør, der samtidig har mod på at blive en del af byggebranchen? 

Vi lægger vægt på, at du er struktureret, grundig og detaljeorienteret. Vi forventer, at du er ansvarsbevidst og følger 

dine opgaver til dørs. 

 

Overordnet vil dine opgaver indebære: 

 

• Løbende contentproduktion og videreudvikling af vores SoMe kommunikation (Facebook og LinkedIn) 

• Udarbejdelse af pressemeddelelse, medarbejderhistorier m.m. 

• Vedligeholdelse af vores hjemmeside www.nre.dk 

• Grafisk opsætning af interne nyhedsbreve, salgs- og præsentationsmateriale m.m. 

• Analyse og screening af projekter 

• Håndtering af større og mindre administrative og driftsmæssige opgaver 

• Diverse ad hoc-opgaver  

 

Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din hverdag, hvor du ofte vil blive stillet overfor opgaver, hvor du 

skal spare med og indhente oplysninger fra kollegaer såvel som eksterne samarbejdspartnere. 

 

Din profil 

• Du har en relevant videregående uddannelse indenfor kommunikation, general administration, dansk, 

markedsføring eller lign. 

• Du er kreativ og kan få tekst, billeder og grafik til at spille sammen 

• Du er opsøgende, nysgerrig og ikke bange for at tage initiativ 

• Du er struktureret og forstår at planlægge din tid 

• Du er grundig, detaljeorienteret, og kan håndtere at have flere bolde i luften på samme tid 

• Du er udadvendt, selvdrevet og vedholdende person 

• Du er en teamplayer 

 

Vi forventer, at du har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt på dansk såvel som engelsk. 

 

Om NRE 

NRE er specialiseret i at løse komplekse og innovative entreprenør- og udviklingsopgaver i bygge- og ejendoms-

branchen i Skandinavien med etablerede kontorer i Ikast, København, Stockholm og Oslo. 

 

Vi er et dynamisk team med en uformel omgangstone og en flad organisation, hvor der ikke er langt fra idé til 

handling. NRE beskæftiger i dag cirka 35 medarbejdere og NRE er en organisation, hvor faglighed, ordentlighed, 

udviklingslyst og korte kommandoveje er nøgleord. Du kan læse mere om NRE koncernen på www.nre.dk. 

 

Vi tilbyder 

En spændende og udfordrende stilling, hvor du bliver en del af en organisation, hvor dagligdagen er præget af 

samarbejde og stærkt engagement. 

 

Ansøgning 

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Søren Katholm på tlf. 31 44 15 95 eller pr. mail til sbk@nre.dk. 

Send din ansøgning snarest muligt til mail@nre.dk. Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
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