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København, 13. januar 2022

Cobe søger PR and Communications Manager 

Cobe søger en PR and Communications Manager, der kan starte senest 1. april 2022, men 
gerne før. Som vores nye medarbejder skal du overordnet lede planlægningen af alle vores 
kommunikationsaktiviteter indenfor PR, kommunikation og sociale medier. Du bliver involveret 
i en række forskellige arbejdsopgaver, der overordnet skal sikre og udvikle Cobes brand:

• Planlægge, koordinere, producere og uploade indhold til Cobes forskellige kanaler, inkl. 
hjemmeside og sociale medier, og vedligeholde aktiviteter på tværs af alle kanaler.

• Monitorere trafik og aktiviteter på sociale medier. 
• Udarbejde og udsende pressemeddelelser og –materiale, pitche historier og sikre medie-

dækning, nationalt og internationalt.
• Håndtere pressehenvendelser og løbende udvikle vores pressekontakter.
• Koordinere fotografering af vores projekter. 
• Løbende opdatere og vedligeholde vores pressemateriale.
• Skrive og redigere div. projekttekster på dansk og engelsk. 
• Hjælpe til i udarbejdelsen af ansøgninger til arkitekturpriser.

Kvalifikationer og kompetencer
Vi leder efter en medarbejder med kommunikationsstrategisk indsigt og fremragende skrift-
lige evner, som brænder for at skabe mere synlighed og sikre de rette budskaber på det rette 
tidspunkt. Vi forventer, at du: 

• Har en videregående uddannelse inden for kommunikation, journalistik, arkitektur med 
speciale i kommunikation el. lign.

• Har erfaring fra en lign. stilling – gerne fra arkitektbranchen – men vi vægter den rigtige 
personlighed højt.

• Brænder for kommunikation, PR og sociale medier. 
• Brænder for arkitektur, design og det byggede miljø generelt. 
• Har stærke skriftlige kompetencer, har styr på grammatik og kan skrive klart og præcist 

om kompliceret stof. 
• Er flydende på dansk og engelsk. 
• Er god til at finde interessante nyhedsvinkler og formidle dem via medierne. 
• Har gode presserelationer og erfaring med pressehåndtering. 
• Kan formidle og tilpasse budskaber til forskellige målgrupper, medier og platforme. 
• Har erfaring med og interesse i sociale medier – både strategisk og praktisk – særligt 

Instagram og LinkedIn. 
• Har erfaring med Microsoft Office og Adobe Creative Suite (Indesign, Illustrator,          

Photoshop, Powerpoint, MS Word, Excel)
• Har et æstetisk øje, flair for grafisk design og kan vedligeholde en konsistent visuel iden-

titet. 
• Er udadvendt, kommunikerende og imødekommende. 
• Er detaljeorienteret, arbejder fokuseret og kan bevare overblikket i et travlt arbejdsmiljø. 
• Kan påtage dig ansvar og løse opgaver selvstændigt og proaktivt

Organisatorisk bliver du en del af Cobes team for forretningsudvikling og kommunikation, der 
består af dedikerede fagfolk. Du vil komme til at have berøring med store dele af tegnestuen 
inkl. Cobes ledelse, BD-medarbejdere, grafisk designer, fotograf, arkitekter, landskabsarki-
tekter og div. eksperter. Vi tilbyder en fast stilling med gode udviklingsmuligheder i et inter-
nationalt, kreativt og uformelt miljø med gode kollegaer og stor arbejdsglæde. Den ugentlige 
arbejdstid er min. 32 timer pr. uge, og løn er efter aftale. 



Cobe

Om ansøgningen
Ansøgninger behandles løbende og samtaler afholdes løbende. Send derfor din ansøgning 
til os inkl. CV hurtigst muligt. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, med start senest 1. april 
2022 – dog gerne før. Ansøgningen sendes til job@cobe.dk mærket ”PR and Communications 
Manager” i emnefeltet. Ansøgninger behandles fortroligt og iht. GDPR. For yderligere spørgs-
mål om stillingen, kontakt venligst Director of Business Development and Communications 
Stine Lund Hansen på slh@cobe.dk eller +45 3254 4300. 

Om Cobe
Cobe er et arkitektfirma dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. Vi har 
kontor i en nedlagt industribygning i Københavns Nordhavn. Cobe beskæftiger ca. 150 
dedikerede arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter og bygningskonstruktører. I dette 
faglige fællesskab udvikler Cobe projekter i ind- og udland, der alle har en ambition om at 
skabe rammer, som aktivt bidrager til et ekstraordinært hverdagsliv. Cobe har i de seneste år 
markeret sig med en række prisvindende projekter i ind- og udland, herunder Nørreport Stati-
on i København, The Silo i Københavns Nordhavn, Ragnarock Museum i Roskilde samt adidas 
hovedkvarter i Tyskland.


