ERFAREN
MARKETINGKOORDINATOR
SØGES
Vi søger en erfaren marketingkoordinator med stærke grafiske kompetencer og erfaring med
digital markedsføring (CMS, SEO, nyhedsbreve m.m.).
Du bliver en del af en dynamisk marketingafdeling på i
alt 5 personer, som er placeret i henholdsvis Holsted og
i Lund, Sverige. Teamet varetager tværorganisatoriske
markedsføringsopgaver for alle virksomheder i gruppen og
støtter desuden en række professionelle forhandlere. Din
arbejdsplads bliver i Holsted, som ligger 25 minutters kørsel
fra både Esbjerg og Kolding. Du får ca. 120 nye kollegaer,
heriblandt 35 funktionærer på adressen i Holsted.
Om stillingen
Du får en travl hverdag, hvor ambitioner, tempo og humør
er højt. Med reference til Produkt- og Marketingchefen er
du med til at udfærdige kataloger, brochurer og lignende.
Herudover skal du være med til at sikre den daglige drift og
videreudvikling af vores online tilstedeværelse samt skabe
indhold til vores websites og nyhedsbreve.
Du kommer til at indgå i afdelingens løbende prioritering og
arbejdsfordeling. Projektstyring af større projektopgaver som
f.eks. katalogproduktion er en essentiel del af jobbet. Stillingen
er 37 timer.
Arbejdsområder
• Planlægning og udfærdigelse af marketingmateriale som
kataloger, brochurer m.m.
• Planlægning og udfærdigelse af indhold til vores 		
marketingkanaler
• Planlægning og udfærdigelse af centrale markedsførings-		
aktiviteter (kampagner, nyheder m.m.)
• Vedligehold af mediedatabase, billedarkiv og PIM samt 		
billedbehandling og lign.
• Fungere som inspirator og sparringspartner for afdelingen 		
mht. grafisk arbejde
• Distributionsopgaver i forbindelse med udsendelse af 		
kataloger og lign.
• Drift og optimering af vores websites inkl. mediedatabase,
webshop og PIM
• Optimering af online brugeroplevelser og brugervenlighed
• Løbende optimering i forhold til Google ranking (indhold, 		
SEO m.m)

Lammhults Biblioteksdesign er førende indenfor indretning og levering af
biblioteksinventar med mere end 80 års erfaring på området. Divisionen
har selskaber i 7 europæiske lande og indgår i den svenske børsnoterede

• Udarbejde, vedligeholde og implementere arbejdsrutiner for
online aktiviteter
• Træning af medarbejdere og forhandlere i anvendelsen af 		
vores platforme
• Udfærdigelse af nyhedsbreve (Mailchimp) og retningslinjer 		
for samtykke
• Måle og rapportere online performance via bl.a. Google 		
Analytics
• Ad hoc marketingopgaver
• 1-2 rejsedage om måneden (primært til egne selskaber)
Din profil
Der er flere indfaldsvinkler til stillingen og opgaverne, men vi
forestiller os, at du….
• føler dig 100% hjemme i Adobe pakken og lign. software 		
samt har erfaring med Office pakken
• har arbejdet med katalog og brochureproduktioner samt 		
opbygning af grafiske guidelines
• har erfaring med hjemmesideløsninger (CMS), god teknisk 		
systemforståelse og erfaring med at løse tekniske
udfordringer i samarbejde med nødvendige partnere
• har arbejdet med digital markedsføring og kommunikation 		
både praktisk og teoretisk (CMS, SEO m.m.)
• har kendskab til Google Analytics + AdWords
• kan kommunikere professionelt på dansk og engelsk og har
måske kendskab til svensk og andre fremmedsprog
• er helhedstænkende og kan lede og agere i teams også på
tværs af landegrænser
• kan koordinere udviklingsopgaver og -projekter med 		
interesse for projektstyring og afklaringsprocesser
• du er hurtig, grundig, systematisk og kan sagtens prioritere
dine opgaver
• har rigtig gode samarbejdsevner, et godt humør, et stort
personligt drive og trives med en hverdag med drøn på med
mange forskellige arbejdsopgaver
Er du vores nye kollega?
Så send straks din ansøgning med CV og relevante
eksamensbeviser (gerne med eksempler på tidligere udført
arbejde eller henvisning hertil). Vi tilbyder en spændende
stilling i et dynamisk miljø med et internationalt perspektiv. Løn
efter kvalifikationer herunder pension og sundhedssikring m.m.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og afholder derfor
samtaler løbende. Søg derfor stillingen allerede i dag. Send
din ansøgning til Kim Frandsen, Skelmose Consulting e-mail.
kf@skelmose.eu. Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Kim Frandsen på mobil 60148043.
koncern Lammhults Design Group. I biblioteksdelen udvikler og markedsfører Lammhults Bibliotedsdesign designmøbler og –udstyr til biblioteker
og andre miljøer inden for informations- og uddannelsessektoren.
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