Studiejob:

TECHNICAL WRITER SØGES
Skriv vores produkt manual – ca. 50 timer per måned - fleksible arbejdstider – god løn Dkr 150,-/time

Effectmakers ApS er et minde software udviklingshus som ligger I hjertet af København. Vi sælger og
markedsfører vores eget-udviklede business management system, BMS, til større kunder indenfor FMCG
markedet og primært i Nord Europa. Vi oplever i øjeblikket en stor vækst og har brug for at få bedre styr på
vores produkt dokumentation. Derfor søger vi en person som kan hjælpe os med at udvikle og skrive vores
produkt dokumentation.
Vi tilbyder en humørfyldt arbejdsplads hvor der er højt til loftet og frihed under ansvar. Der er 8 ansatte p.t. men
regner med at blive flere allerede næste år.
Din primære opgave bliver at udvikle, skrive og vedligeholde en produkt reference manual (på engelsk!), som
beskriver hvad BMS kan og hvilke funktioner som systemet indeholder. Der vil derudover blive behov for at du
udvikler nogle ”How to” manualer samt andre former for dokumentation.
Vi søger en person som har mod på at kaste sig over denne opgave. Det kræves, at du har en god produkt
teknisk og erhvervsøkonomisk indsigt, er hurtig til at sætte dig ind i nye områder, at du kan skrive et overmiddel
engelsk, er god til at gøre kompliceret materiale forståeligt overfor forskellige målgrupper. Du er en haj i MS
Office pakken. Du skal være meget selvkørende, da vi forventer at du selv kan drive processen med udviklingen
af dokumentationen, efter at vi har givet grundig introduktion til systemet. Mulighed for at arbejde hjemmefra
en del af tiden.
Om Dig:
Omhyggelig – Selvkørende - Gode engelskkundskaber (især skriftelige) - Villig til at sætte dig grundigt ind i
vores BMS software program - Du er muligvis studerende på CBS eller DTU og har brug for et fleksibelt
studiejob.
Send din ansøgning til Marketingchef Dennis Lynge Nielsen: dln@effectmakers.com inden 8 Dec.
Start: så snart vi finder den rigtige kandidat til jobbet 
Effectmakers ApS – Flæsketorvet 68.1 (SOHO kontorhotel) – 1711 København V – www.effectmakers.com

