Retail Fabrikken A/S søger

MARKETINGS- OG KOMMUNIKATIONS-KOORDINATOR
Er du interesseret i at bygge en marketings- og kommunikationsplatform op
i en designvirksomhed i vækst?
Retail-Fabrikken er en kreativ indretnings virksomhed etableret i 2014.
Vi leverer åbningsklare butikker – designet, indrettet og styret af os. Vi opererer på
det internationale BtB marked og vi samarbejder både med retailkæder og
enkeltstående butikker. Retail design er vores verden og vi går på arbejde hver dag for
at rykke grænserne for vores kunder på godt design, god kvalitet og effektiv butiksdrift.

HVEM ER DU?
Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for marketing eller kommunikation og du besidder
en bred viden og interesse for specielt online marketing og SoMe. Du er dynamisk, innovativ,
kreativ og nyder at få stillet en opgave, hvor du selv kan bestemme detaljerne og arbejdsprocessen
til målet. Du har et lys i øjnene og brænder for at skabe en forskel i en virksomhed,
hvor du kommer til at kunne mærke og se ditarbejde virke. Du kan være nyuddannet og virkelig
klar til at sparke din erhvervskarriere i gang.
HVAD KAN DU GØRE FOR OS?
Du skal hjælpe os med at eksekvere vores marketing plan og du får en central rolle i vores marketing succes.
Det opnår du ved at:
- stå for kontakten og samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere
- stå for opbygningen og udførelsen af vores nye hjemmeside
- være ansvarlig for opbygning og kommunikation igennem de sociale medier.
- skabe nye tiltag, der kan skabe værdi for os ved hjælp af marketing og kommunikation.
HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?
Vi tilbyder en spændende stilling i en innovativ og travl virksomhed med højt til loftet. Der er store
muligheder for at udvikle dig selv, virksomheden og stillingen. Du får gode arbejdsvilkår
samt et stærkt netværk af dygtige kolleger med stor professionel tyngde.
Tiltrædelse efter aftale. Arbejdssted: Haderslev.

Mere info: Retail-Fabrikken.com. Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte
Helge Schack Bothmann på telefon +45 25 98 03 64. Ellers send dit CV og en motiveret ansøgning på en halv side
hurtigst muligt til helge.bothmann@retail-fabrikken.com. Samtaler vil bliver holdt løbende og annoncen
vil blive taget ned, når den rigtige er fundet.
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