
Er du en proaktiv kommunikations- eller marketingstuderende, der vil forme fortællingen om 

et af verdens 50 mest lovende startups? 

Lactobio A/S er en hurtigtvoksende dansk biotek start-up, der udvikler hud-, intimpleje og 

kosttilskud både som ingredienser og færdigvarer. Vi har lanceret vores eget brand, BAK 

Probiotic Skincare - et af de første hudplejeprodukter i verden med levende probiotiske 

bakterier. Vi har store ambitioner og lægger lige nu fundamentet til vores vækstrejse.  

Jobbet 

Vi leder efter en person, der kan være med til at bygge vores brand-fortælling på tværs af 

digitale kanaler og samtidig være med til at kommunikere professionelt til andre store 

virksomheder.  

Jobbet som studentermedhjælper vil være bred og varieret, men karakteriseret af en masse 

tillid, sparring og plads til at eksperimentere. Din rolle vil udvikle sig i takt med, at vi og du 

udvikler dig, men vil bl.a. inkludere kerneopgaver som: 

B2C (BAK Probiotic Skincare) 

• Udtænkning, produktion og eksekvering af content til digitale kanaler sammen med 

vores marketing- og kommunikationsansvarlige. 

• Ad hoc-support på marketingopgaver efter evne og interesse (fx email/nyhedsbreve, 

PR-opgaver, SEO-optimering, influencer-samarbejder, Youtube og Google ads) 

• Kundebesvarelser og community-management. 

B2B (Lactobio) 

• Du bliver medansvarlig for kommunikationen om vores videnskab og produkter. 

• Koordinering af kommunikation til nuværende og mulige B2B-kunder, med mulighed 

for at tage et stort ejerskab og sætte retning for, hvordan vi skaber værdifuld 

kommunikation. 

Din profil 

• Passioneret for at udvikle og fortælle brand-historier. 

• Selvstændig og passioneret for kreativ kommunikation. 

• Interesse i at arbejde i et startup med højt til loftet, uformel omgang og en masse 

bolde i luften. 

• Det er et plus, hvis du er god med et kamera, men det er ikke et krav. 

Hvorfor Lactobio? 

Vi tilbyder en unik arbejdsplads i et kryds af ph.d.-uddannede mikrobiologer og et digital-

native marketing team. Fælles for alle er en ambition om at udvikle og udbrede brugen af 

probiotiske produkter med enestående effekt for vores kunder. 

Vi tilbyder derudover muligheden for: 

• At udvikle dig i og med din rolle.  



• Unikt indblik i biotech og pharma-branchen. 

• En billet til en vækstrejse i raketfart. 

• Fede kollegaer :) 

• Konkurrencedygtig løn baseret på kvalifikationer. 

Deadline er den 19. december, men vi behandler løbende ansøgninger, så send din ansøgning 

og CV hurtigst muligt til Mathias på mb@lactobio.com  

Lactobio er et dansk biotekstartup grundlagt i 2017. Lactobio har etableret en innovativ 

mikrobiomplatform til at isolere og identificere tusindvis af forskellige bakteriestammer mod 

specifikke mikrobiom-relaterede problemer og sygdomme. Vores nuværende fokusområder 

omfatter hud- og intimproblemer samt metangasnedsættelse, men vores forskning går meget 

længere, da ambitionen for Lactobio er at bygge en global bioteknologivirksomhed. 
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