
One-touch for better treatment

Alsidig og struktureret 
marketing- og  
dokumentationsassistent

www.tempus600.com

Timedico A/S er en velkonsolideret, international virksomhed, etableret i 2011 af Daniel Blak og Peter Sørensen. Baggrunden var udviklingen og patenter-
ing af produktet TEMPUS600® - et unikt produkt til transport af blodprøver på hospitaler. Med datterselskaber i Benelux, United Kingdom og Thailand og 
distributører i Europa, Mellemøsten og Asien er produktet solgt til hospitaler på adskillige markeder og den positive vækst forventes at forsætte.

TIMEDICO A/S • Brogesvej 18 • DK-7441 Bording • Tel. +45 8686 5762 •  info@tempus600.com

Det er dig, vi leder efter, hvis du…
- Arbejder struktureret
- Sætter en ære i at levere god kvalitet
- Kan overholde deadlines
- Er serviceminded og åben for at lære nyt

Vi kan tilbyde dig...
- Et spændende, socialt arbejdsmiljø med  
 en uformel og positiv omgangstone
- Frihed under ansvar
- Løn efter kvalifikationer
- Pension og sundhedsforsikring

Stillingen er på 37 timer/ugentligt og du vil referere til den 
marketingansvarlige. 

Din ansøgning…
Er du, med dit talent og gå-på-mod, den rette person til 
jobbet, så skynd dig at sende din ansøgning til e-mail 
info@tempus600.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Timedico A/S er en succesfuld og spændende virksomhed, 
der på basis af et unikt og patenteret produkt, TEMPUS600, 
oplever en kraftig udvikling og stigende efterspørgsel både 
i og uden for Danmark. Derfor søger vi en ny kollega, der 
kan indgå i vores team af kompetente og ambitiøse medar-
bejdere, og være med til at løse praktiske og administrative 
opgaver indenfor marketing, dokumentation og administra-
tion.

Dine primære arbejdsopgaver
Jobbet er en blækspruttefunktion, der indeholder en bred 
vifte af opgaver. Du vil bla. komme til at uarbejde og ved-
ligeholde præsentationsmateriale, templates, brugermanu-
aler og dokumentationsmateriale, indkøbe merchandise, 
vedligeholde website og brugerportal og medvirke ved 
gennemførelse af messer og events.

Dine kvalifikationer…
Vi forventer, at du kan arbejde i Photoshop, Illustrator 
og InDesign og i Microsoft Office pakken. Kendskab til 
Dynamic Web er en fordel.
Vi søger en person, som har 2-3 års erfaring fra tilsvarende stil-
ling, som kan flydende dansk og er god til engelsk i skrift og tale.


