
 

 

 

 

 

 
 

 

Laigaard & Partners A/S er en fremtidsorienteret og dynamisk virksomhed, hvor ikke to dage er 
ens, og hvor du i høj grad selv er med til at præge din hverdag. Du bliver en del af et dynamisk 
team, der er præget af godt humør og stor sparring, og vi tilbyder et miljø, hvor engagement, kvali-
tet og resultater hænger nøje sammen. 

 

Digital Freelancer 

Vil du hjælpe os med at komme i mål med vores digitale ambitioner? Så kunne en freelance 
rolle hos Laigaard & Partners A/S være noget for dig. 

 
Vi leder efter en digital freelancer, som kan rådgive os samt eksekvere på vores digitale strategi 
omkring markedsføringen af Laigaard & Partners A/S, primært på LinkedIn og på vores website 
(WordPress). 
 
Du får ansvar for at hjælpe os med at udvikle content, implementere ændringer samt analysere 
webgenereret data fra Google Analytics, LinkedIn m.m., og har du endvidere erfaring med anven-
delsen af video, vil dette være en stor fordel. 
 
Du har en professionel indstilling og trives med at komme i en virksomhed med et uformelt ar-
bejdsmiljø, hvor humor, socialt samvær og aktiviteter, der udvikler virksomheden og den enkelte 
medarbejder, er i højsædet. 
 
Du er formentlig etableret som selvstændig digital freelancer og kan se, at du har mod på at yde en 
fleksibel indsats med skiftende intensitet for os – vi forventer ca. 1 dag pr. uge i gennemsnit. 
 
Du har en videregående uddannelse som multimediadesigner, cand.IT. eller lignende og har erfa-
ring med at udvikle content til en ”professional services” virksomhed, udvikle samt vedligeholde 
websites i WordPress, analysere webbaseret data, LinkedIn samt gerne erfaring med grafisk 
webdesign. 
 
Endvidere forventer vi, at du er velformuleret og kan begå dig på dansk og engelsk på højt niveau – 
både mundtligt og skriftligt. 
 
 
Ansøgning og CV  
Send dit oplæg/salgsmateriale eller evt. CV mærket DIGITAL på e-mail hrm@laigaard-partners.com 
til Laigaard & Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henven-
delse fortroligt og videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan 
fås på telefon 33 91 18 00. 
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