Marketing Ninja
- barselsvikariat

Et af branchens mest alsidige jobs, hvor
du vil komme vidt omkring og få større
betydning for salgs- og kundepåvirkningen
end de fleste i en traditionel marketingfunktion.

Vi søger en MARKETING ASSISTENT til et barselsvikariat.
Du er allerede godt på vej til en snak med os, hvis din indgangsvinkel er en kommerciel og
kreativ tankegang, og du samtidig drages af marketingfunktionens mangeartede discipliner
og varierende elementer.

DU ...

VI ...

■ har sikkert en basis som grafiker eller et udpræget flair for visuel
fremstilling og evt. et kreativt udgangspunkt i de forskellige
programmer under Creative Suite/ Cloud

■ tilbyder en spændende stilling med stor kontaktflade

■ har kendskab til ... eller nemt ved at tilegne dig nye systemer,
herunder Microsoft Dynamics CRM - et system, hvor du hurtigt
kan gøre dig til sælgernes foretrukne støtte i forhold til daglig
drift, træning og uddannelse samt videreudvikling af systemet
■ har videreuddannet dig indenfor marketing og har erfaring med
både on- og offline kommunikation, herunder web, SEO, kampagner,
sociale medier, herunder diverse effektmålinger el. analyser
■ har måske et videre kursus-/uddannelsesniveau indenfor multimedie og har evt. stiftet bekendtskab med andre områder indenfor visualisering, animation og/eller rendering
■ befinder dig godt i en hektisk hverdag mellem mange interessegrupper og evner at samarbejde på kryds og tværs i en travl
organisation

■ garanterer, du ikke kommer til at kede dig i jobbet med
både kreative og administrative opgaver, herunder SEO, CRM,
Lead generering, statistik, målinger, Sociale Medier, grafisk
produktion, web, o.m.a.
■ giver dig en plads i vores internationale salgsafdeling, hvor du vil
spille en central rolle i understøtningen af sælgere og salgsansvarlige
■ giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med flere marketingdiscipliner og samtidig få eksperimenteret med dine forskellige
udviklinger og kompetencer
■ er ca. 30 interne og eksterne salgsmedarbejdere, der vil glæde
os til at arbejde sammen med dig
■ indkalder løbende til interviews og forventer, at vikariatet skal
forløbe fra januar 2018 frem til og med januar 2019 - med
mulighed for yderligere forlængelse

■ besidder stor fleksibilitet og et smittende humør

Har du lyst til at tage del i udviklingen - så send din ansøgning med relevant dokumentation til: sfe@bpi.dk
Du kan få mere at vide om os på www.bpi.dk - eller om stillingen ved at ringe direkte til: Steen-Flemming Elmarlund på 20 23 66 04.

Siden 1971 har BPI været pioner indenfor avancerede og teknologibaserede skumløsninger til private og offentlige virksomheder.
Vores fokusområder er støj-/vibrationsdæmpning og isolering til industri og anlæg samt formstøbt og skåret skum til design- og
møbelindustrien. Med produktionssteder i to lande og mere end 400 specialister servicerer vi kunder på vores primære markeder;
Danmark, Tyskland og Sverige.

