
 
Projektmedarbejder med flair for IT og kommunikation 

Har du lyst til at prøve kræfter med et spændende job, der for den rette kandidat kan brede sig over både projektledelse, 

forretningsudvikling og kommunikation i forsikringsbranchen? Vi søger nu en engageret kollega med masser af gåpåmod, der 

kan udfylde en plads i vores udviklingsafdeling og etablere os på de sociale medier.  

Du vil få en central rolle i at skabe nye koncepter og produkter, som du derefter er med til at implementere. Vi giver dig 

mulighed for at være medvirkende i vores fremtidige forretningsudvikling og få medindflydelse på, hvilken retning vi skal gå i.  

Tag ansvar for vores kommunikations- og IT-udvikling 

Omverdenen ændrer sig i hastig fart og vi har derfor stort fokus på den fortsatte udvikling af vores virksomhed. Du træder 

derfor ind i en tredelt rolle, hvor dine arbejdsopgaver varierer meget i både karakter og størrelse. I den ene del bidrager du til 

udviklingen af vores forretning – og vores arbejde med at tilbyde gode kundeoplevelser.  

Som IT-projektleder står du i spidsen for mindre applikations- og webprojekter. Du samarbejder med både interne og 

eksterne konsulenter og udviklere, og du er med til at kravspecificere vores projekter.  

Inden for kommunikation får du til opgave at implementere vores eksisterende kommunikationsstrategi. Du varetager vores 

hjemmeside og gør os synlige på de sociale medier, hvor vi endnu ikke er aktive, så vi styrker vores billede udadtil. Samtidig 

sørger du for at forbedre vores interne kommunikation.  

Forstærk dine kompetencer 

Vi ser gerne, at du har forståelse for vores arbejdsprocesser og at du fortsat udvikler dig hos os. Derfor tilbyder vi dig en 

uddannelse på Forsikringsakademiet, hvor du bliver sat ind i forsikringsverdenen, så du forstår vores verden og produkter.  

Nye kolleger venter på dig hos Bornholms Brandforsikring 

Vi er bornholmernes lokale forsikringsselskab. Vi kender øen, vi kender kunderne, og på den måde sikrer vi de bedste 

forsikringsløsninger. På kontoret i Rønne sidder vi i alt 31 glade og hjælpsomme medarbejdere, der løfter i flok og sørger for 

en god arbejdskultur. Du bliver en del af et IT- og udviklingsteam på 3, der bidrager til mange arbejdsopgaver i hele huset.  

Vi er med til at skabe tryghed, udvikling og arbejdspladser på øen, ligesom vi glæder os over at kunne berige Bornholm med 

oplevelser gennem vores støtte til den lokale turisme, kultur og idrætsliv.  

Du brænder for at skabe gode resultater 

Måske har du en uddannelse inden for kommunikation og markedsføring, eller også har du beskæftiget dig med IT-projekter 

og måske endda projektledelse. Du kan både være relativt nyuddannet eller have været nogle år på arbejdsmarkedet. Det, 

der betyder noget, er, at du kommer med en god energi og en solid vilje til være en stærk spiller i vores firma.  

• Du har en basal IT-forståelse og lyst til at tilegne dig flere kompetencer inden for området 

• Du har en forretnings- og procesorienteret tilgang til projekter og opgaver i øvrigt 

• Du begår dig let på sociale medier som Facebook og LinkedIn og forstår muligheder og forskellige 

interaktionsmuligheder på disse platforme 

• Du er struktureret og kommunikerer fejlfrit i både skrift og tale 

 

Interesseret? 

Vil du vide mere, så kontakt IT- og udviklingschef Kenneth Knudsen, kdk@bornbrand.dk, tlf. 56 93 00 69. Du kan også søge 

stillingen på samme mailadresse.  

Sidste ansøgningsfrist er 5. maj 2017, og vi forventer at holde samtaler i løbet af maj måned med forventet tiltrædelse 

omkring 1. september 2017.  

 

Vi er også involveret i Bornholms tilflytter-indsats. Bor du ikke på øen, men går med tanker om at flytte til Bornholm, kan du finde mere 

hjælpe hos Bornholms tilflytter-konsulent Rune Holm på telefonnummer 31 21 88 80 eller rh@bornholm.biz Du kan også finde mere på 

www.flyttilbornholm.dk eller på Facebook – "næste stop bornholm". 
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