UPPDRAG
COPYWRITING I HÅLLBAR DIGITAL STARTUP
VERKSAMHET
Findexia vill radikalt underlätta och förenkla natur-, sport, jakt- och fiskeintresserades sökande efter,
och tillgång till, natur- och turistupplevelser med utgångspunkt i användarnas intressen och önskemål.
Genom en ny digital plattform ska företaget sänka tröskeln för människor att ta sig till svenska
naturnära turistmål. Bakom startupen står en grupp erfarna entreprenörer med bakgrund inom IT
och applikationsutveckling.
Findexia AB:s verksamhet består i att utveckla och marknadsföra appar för snabbare och effektivare
bild och dokumenthantering i smartphones och datorer.
UPPGIFT
Findexia behöver din hjälp med att göra Sveriges natur tillgänglig för alla. Du har chansen att göra ett
kort uppdrag i en startup-miljö inriktad mot digitala lösningar för hållbar besöksnäring. Ditt uppdrag
är att utifrån Findexias tänkta produktportfölj formulera slagkraftiga texter som ska locka människor
att planera in naturupplevelser på sin fritid och semester. För rätt student finns chansen till
erfarenhet av copywriting i en affärsmiljö redan under utbildningen. Det blir en viktig referens till din
CV och portfolio. Du har möjligheten att vara med tidigt i en startup-resa med målet att förändra
sättet som svenskar kommer ut i naturen. Projektet omfattas av sekretess. Är du nyfiken på
uppdraget, kontakta martin@miljobron.se för mer information!
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och vill skaffa dig erfarenhet inom kommunikation i en
start-up-miljö. Du bör ha kunskaper inom kommunikation/marknadsföring och vara duktig på att
formulera dig i text.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem. Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker
löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

