
People & Culture Manager
til Plutonic Media
Plutonic Media søger en People & Culture Manager,
der kan være med til at skabe fremtidens
arbejdsplads, hvor mennesket er i fokus. 
 
Som People & Culture Manager vil du indgå i en i
forvejen sund organisation med stærke værdier og
fokus på medarbejdertrivsel og udvikling, hvor du vil
få ansvar for at lede den strategiske og taktiske HR-
indsats.



@plutonicmedia
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SEO Foto &
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Vi hjælper både danske og internationale
virksomheder inden for alle typer brancher med at

skabe en digital vækst, der kan mærkes på bundlinjen.

Marketing
Automation



Du elsker ord. Din passion er at vække følelser
gennem dine tekster. 

Det er sådan, du for alvor viser, hvem du er.

Hvis det her er dig, så må det
være meant to be:

1

2

3 Du har nørdet grammatik helt til den mest irriterende
detalje – men du elsker at bryde reglerne, når du er
uenig.

#mywordsmyrules

Du er allergisk over for klichéer og meningsløse
buzzwords.

Det er ikke sådan, du får mennesker til at kunne lide
dig.



Uimodståelige annoncetekster, relationsskabende 
e-mails, informative blogindlæg, you name it... alt
sammen med masser af personlighed.

Hvis det her er, hvad du
drømmer om at arbejde med,
så er det HELT SIKKERT 
meant to be:

1

2

3 Unikke tekster til unikke mennesker.

Ingen mennesker er ens. 
Og derfor vil enhver tekst også være unik. 
Fordi du taler til mennesket og sætter dig i deres sted,
inden du skriver dit budskab. 

Resultatet er supermålrettet indhold, der er friskt, skarpt
og ubesværet at læse.

Hundredvis af forskellige kundecases, hundredvis af
målgrupper og hjerner, du skal udforske, så du kan røre
og påvirke dem med dine ord.



DINE 
ARBEJDSOPGAVER

Og så til det mere konkrete, sort på hvide, 
"sådan vil din hverdag se ud"-billede 
aka

Ansvarlig for rekrutteringsprocesser og i samarbejde med teamledere
være operationelt involveret i ethvert rekrutteringsforløb

Sikre os en stærk onboarding og offboarding af medarbejdere

Fungere som en af virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter og være
ansvarlig for at afdække og løse eventuelle udfordringer og samtidig
arbejde med at forebygge, at nye udfordringer opstår

Skabe de bedste rammer for medarbejderne og være ansvarlig for den
generelle personaletrivsel

Planlægning af aktiviteter og arrangementer, som støtter op omkring vores
stærke sociale fællesskab

Ansvarlig for, at virksomheden overholder personalejuridiske områder

Medansvarlig for administrative anliggender og have fokus på optimering
af processer herfor.

NY OVERSKRIFT

Din opgave vil bestå i at skabe de bedste forudsætninger for
medarbejderudvikling og trivsel, så vi sikrer os stærkt performende
medarbejdere i virksomheden. Du vil bære ansvaret for vores HR-aktiviteter og
hjælpe med alt fra rekruttering til udvikling, trivsel og fastholdelse af
medarbejdere. 



FAGLIGE OG PERSONLIGE
FORVENTNINGER

Du har gerne 1+ års erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et
krav

Du er udstyret med et strategisk virksomhedsindblik, som gør dig i
stand til at opbygge og optimere processer i relation til HR og
administration

Du har en grundlæggende forståelse for virksomhedsorganisation og
kultur

Du har en god forretningsforståelse og kender betydningen af
virksomheders vigtigste nøgletal

Du har kendskab til motivationsteori og personlighedstests som
eksempelvis DISC

Du har ideelt set været med til at rekruttere og ansætte en eller flere
kandidater

Du er nysgerrig af sind og har lyst til at opsøge nye viden inden for dit
felt, som kan bruges i praksis i virksomheden

Vi forventer en person, som er selvkørende og trives i en nyoprettet
stilling i en hurtigt voksende virksomhed. Du er dygtig til at forstå og
omgås mennesker, hvorfor du ser dig selv arbejde med HR. 

Du er empatisk og positiv af sind

Du er ansvarsbevidst, handlekraftig og gør aldrig noget halvt

Du ambitiøs og drevet af lysten til at gøre en forskel

Du interesser dig for mennesker og samarbejdet i en virksomhed

Du er selvkørende, grundig og struktureret

Du ønsker selv at bidrage og deltage socialt

Som person er du af natur imødekommende, vant til at skabe gode
relationer og i stand til at kommunikere på alle niveauer.



Til gengæld
får du... En karriere i en virksomhed i konstant udvikling. 

En rolle med stort ansvar og klare
udviklingsplaner.

En ungdommelig arbejdsplads med fladt
hierarki, hvor der er kort fra tanke til handling. 

En virksomhed med stærke værdier og mange
sociale arrangementer. 

Løn efter kvalifikationer.

 

Se video.

https://youtube.com/shorts/9rHx3X5rTzA?feature=share
https://youtube.com/shorts/9rHx3X5rTzA?feature=share


Vi brænder for at skabe
den gode arbejdsplads

Personlig og
faglig udvikling

Sammenhold Ambitiøst miljø

Som nyansat i Plutonic Media vil du få et stort ansvar allerede fra den første dag. Vi tror på, at tillid er godt givet ud, og at passion først og
fremmest kommer af frihed. Det er tilladt at fejle, hvis man bruger det til at udvikle sig og komme tættere på de mål, man har sat sig.

Vi opfordrer og giver samtidig frihed til, at vores medarbejdere kan deltage i onlinekurser og prioritere deres egen læring, ligesom de får mulighed
for at bidrage til produkt- og procesudvikling.

 
Dermed har vi skabt en kultur i Plutonic, hvor man tør at gå det ekstra skridt. En kultur, du har lyst til at være en del af.

Vi giver plads til, at du kan
udfolde dig i dit eget tempo

Vi er et hold. Både på og uden
for arbejdspladsen. Og det skal

være sjovt at gå på arbejde.

Vi tager tyren ved hornene, for
det er på den måde, man vokser

og udvikler sig.



Løn efter
kvalifikationer Pensionsordning

Frynsegoder, der følger med jobbet 
(det er okay, hvis det lokker lidt)

Sociale
arrangementer

Fyldt køleskab 
ad libitum

Frokostordning

Sund balance

Løn gives efter erfaring, motivation og
andre kvalifikationer - frem for bare dit

uddannelsesniveau

Vi kan godt lide dig, selv når du får
rynker. Efter du har optjent anciennitet,
vil du blive inviteret til et møde med en

pensionsrådgiver og introduceret til
vores pensionsordning.

Veganer, glutenallergiker, meat lover?
Vores frokostordning byder på det hele
Den bliver tilberedt af Michelin-kokke og

leveret hver dag fra kl. 11.

Og mange af dem endda.
Der er altid liiiidt mere energi på kontoret
om fredagen. Scroll til næste side og se,

hvad du går ind til.

Kaffe, te, sodavand, office snacks...
Køkkenet er altid fyldt op med snolder.

Ellers skal der nok være nogen, der råber
højt.

 

Livet handler ikke kun om arbejde.
 

Der er plads til familie og fritid.



Nogle gange siger billeder 
bare mere end 1000 ord



ANSØGNING OG
SAMTALE

Hvis du tænker, der er et stærkt match mellem vores stilling og din profil, så send hurtigst muligt din
ansøgning samt CV til job@plutonic.dk.

Tiltrædelse af stilling er hurtigst muligt, men vi afholder ansættelsessamtaler løbende. 

Har du nogen spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte Loui Malling Kiær.

Loui Malling Kiær, CEO
Telefon: 60 67 50 50 
Email: loui@plutonic.dk

Plutonic Media ApS
Vesterbrogade 24, 4. th 1620 København V

mailto:job@plutonic.dk
mailto:loui@plutonic.dk


plutonic.dk

http://plutonic.dk/
https://www.tiktok.com/@plutonicmedia
https://www.facebook.com/PlutonicMedia
https://www.linkedin.com/company/plutonic-media/
https://www.instagram.com/plutonicmedia/
https://www.instagram.com/plutonicmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCjbLVGkIE-ewb1rZnHmpSgg
http://plutonic.dk/

