Moland Group, Skive Havn

Marketingkoordinator

- med skyhøje ambitioner og knivskarpt overblik i gulvhøjde
Hos Moland A/S og Forzes A/S går det
stærkt. Vi er virksomheder i konstant
vækst og forandring. Til at holde styr på
vores marketingaktiviteter overfor vores
målgrupper, der primært er B2B, søger vi
en stærk marketingkoordinator.
Du får ansvaret for at sikre, at Moland
og Forzes kommunikerer målrettet og
hensigtsmæssigt til alle kunder i Danmark
og internationalt. Ansvarsområdet indeholder både det strategiske perspektiv og
det daglige praktiske ”hands on” marketingsarbejde. Du arbejder tæt sammen
med vores eksterne bureau om de store
kampagner og aktiviteter, ligesom du
naturligvis vil have tæt kontakt til dine
interne- og eksterne kolleger.

Dine vigtigste arbejdsopgaver:
l Udarbejde budget og handlingsplan
over marketingaktiviteter sammen med
Markedschefen.
l Bidrage til overholdelse af markedsføringsstrategien og branding, herunder
overholde Molands corporate design
manual.
l Drifte og vedligeholde SharePoint,
hjemmeside, Facebook, Instagram,
LinkedIn og vores PIM system.

l Udarbejde contentplaner og content til
vores platforme.
l Koordinere foto- og videoproduktion af
produkt- og referencebilleder.
l Udarbejde annoncer, prislister, brochurer,
nyhedsbreve, direct mails, PPT-præsentationer.
l Udvikle og vedligeholde messe- og
udstillingskoncept til forhandlere.
l Vedligeholde interne lister som telefonlister, adresselister, fødselsdagslister,
personalefotos.
l + alle øvrige opgaver, der altid lander i
marketingafdelingen fordi ”de kan alt”.

Vi forventer:
l Du har en relevant uddannelse som
f.eks. grafiker, multimediedesigner eller
lignende.
l Du sidder eller har siddet i en lignende
stilling.
l At du kan begå dig hjemmevant i Adobe’s programmer samt Office-pakken.
l At du er supergod til at koordinere, prioritere og eksekvere de mange opgaver,
der i en marketingfunktion.
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Havn med Danmarks flotteste udsigt
over Limfjorden.
En flad organisation, der er hurtig til at
træffe de nødvendige beslutninger.
Et job i en virksomhed hvor serviceniveauet er højt, hvor der er højt til loftet
og hvor travlhed og godt humør præger
hverdagen.
At du bliver en del af et stærkt team og
et spændende job i en koncern i vækst.
En dejlig kantine og sjove personalearrangementer.

Jobbet er en fuldtidsstilling på 37 timer,
hvor du refererer til Markedschef Jens
Klampe, som du er velkommen til at kontakte på 22222910 eller jkl@moland.dk
hvis du har spørgsmål til jobbet.
Søg jobbet via Jobindex, senest den 15.
februar 2022
Samtaler holdes løbende, og stillingen
bliver lukket når den rette kandidat er
fundet.

Vi tilbyder:
l Ansættelse i en sund og veldrevet familie ejet virksomhed beliggende på Skive
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Moland Group A/S består i dag af virksomhederne Moland A/S, som er gulve. Forzes A/S, som sælger facader, cementspånplader og akustiklofter. Wimex A/S som er udendørs produkter, primært terrasse og hegn. Derudover er det svenske selskab
Moland Byggvaror AB også en del af Moland Group A/S.
Vi sælger vores produkter til et bredt udsnit af de Skandinaviske byggematerialeforhandlere. Hos os er troværdighed, engagement og godt humør en grundsten.

