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Om Karo Pharma 

Karo Pharma tilbyder “Smart choices for everyday healthcare”. 

Vi ejer og kommercialiserer en række dokumenterede og pålidelige varemærker 

inden for daglig sundhedspleje.  

Vores produkter er tilgængelige i mere end 60 lande med hovedmarkeder i 

Europa og Norden.  Karo Pharma har sit hovedkontor i Stockholm og er noteret 

på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 

 

 

  

 

Studentermedhjælp til marketing & kommunikation  
inden for Life Science 

 

Er du klar på at starte din karriere indenfor Life Science? Er du en knivskarp kommunikator med flair for 
skriftlig og visuel kommunikation, elsker du digitale medier og er du hands-on typen?  Vil du være en del af 
vores rejse mod at opbygge en fantastisk virksomhed, der gør en forskel? Ansøg nu!  
 
Hvem er vi: 
Karo Pharma er en ung, dynamisk og innovativ virksomhed med en ambition om at blive den største aktør 
indenfor OTC / Consumer Healthcare i Europa. Vi arbejder inden for dermatologi, intimpleje, influenza og 
forkølelse, samt flere andre kategorier, hvor vores brands er ledende på markedet.  

 

Du bliver en del af vores danske team og kan forvente et bredt spænd af opgaver inden for marketing og 
kommunikation. Du vil arbejde tæt sammen med det danske team og have kontakt med bureauer, apoteks-
kæder og andre interessenter på tværs af forretningen. Dette er en unik mulighed for at lære Life Science 
industrien at kende indefra og bruge din viden i praksis.  

 

Mere specifikt, skal du: 

• Være med til at sikre best-in-class eksekvering på alle kommunikationskanaler, hvor du bl.a. vil være 

ansvarlig for at opdatere sociale medier og hjemmesider 

• Arbejde med udvikling af marketing materialer og præsentationer i samarbejde med vores brand 

managers    

• Supportere teamet i både strategiske og operationelle projekter, som kan være alt fra udsendelse af 

pressetekster, koordinering af samples til sundhedspersonale, planlægning af messer og møder.  

Du vil arbejde 15-20 timer om ugen. Vi er naturligvis fleksible i forhold til tilrettelæggelsen af din arbejdstid, 
så der tages hensyn til dit studie og eksamener. 

 

Hvem er du? 

• Du er i gang med dit kandidatstudie på en relevant linje indenfor Marketing eller Kommunikation  

• Du har erfaring med marketing- eller kommunikationsopgaver  

• Du er god til formidling, visuelt som skriftligt, og er skarp i korrekturlæsning   

• Er en stærk teamspiller og indstillet på et dynamisk samarbejde hvor vi lykkes som et team  

• Du har stor interesse for digital marketing og måske erfaring her indenfor 

• Du er indforstået med en alsidig arbejdsdag og er klar til at tage ansvar og ejerskab over dine opgaver   

• Du er proaktiv, initiativrig og har et stort drive. Udover dit engagement, bidrager du med super  

humør og en positiv indstilling til livet  

Vi glæder os til at høre fra dig. Vi vil gøre vores bedste til at sikre, at dette bliver et super springbræt ind i en 
attraktiv, meningsfyldt og innovativ branche.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Britt Siomka på tlf. 28 12 16 34. 
Send en kort ansøgning og CV. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale.  
Ansøgning sendes til: kontakt@karopharma.dk 

 


