Online Marketing Manager
- målet er videreudvikling, har du en mission?
Ikast Etiket A/S, der markedsfører kontrol- og merchandisearmbånd samt opmærkningsprodukter,
har en mission om at gøre hverdagen lettere for
børn, forældre, pædagoger, eventmakere og øvrige
interessenter, der dagligt er i berøring med virksomhedens produkter. Virksomheden er en ung,
ambitiøs og internationalt orienteret E-handelsvirksomhed, hvor 8 ildsjæle allerede har skabt flotte
resultater. Men der hviles ikke på laurbærerne, der
ønskes en videreudvikling af virksomheden. Ikast
Etiket er godt positioneret og har et udgangspunkt,
der er klar til vækst.

Du har en oprigtig interesse i forretningen, og din
sparring og dine løsninger sker med afsæt i forretningens behov og potentialer. Som person er du
omgængelig og vant til at have mange bolde i luften, uden det går ud over detaljen. Din tilgang er
professionel og struktureret, og du sætter en ære i
at levere kvalitet til tiden. Du trives med at arbejde
selvstændigt og griber selv opgaverne, men du ved
også, hvornår du skal søge sparring på projekterne.

Derfor søger vi, til en nyoprettet stilling, en Online
Marketing Manager, der har lysten, viljen og evnen
til at bringe Ikast Etiket et skridt videre. Du skal
hjælpe med at sprede de gode budskaber, så du
sammen med virksomhedens øvrige ildsjæle kan
styrke og udvikle Ikast Etikets markedsposition på
nye og eksisterende markeder. Du skal være med til
at præge virksomhedens udvikling.
Du får ansvaret for at vækste og optimere Ikast
Etiket via online markedsføring, hvor du skal arbejde
på tværs af diverse platforme. Salg via web indeholder for Ikast Etiket i dag bl.a. opgaver som Content
Marketing, optimering af landingpages, Adwords,
SEO, Sociale medier, e-mail marketing til databaser,
kontakt til bloggere, optimering af grafisk udtryk
mm. Vi forventer ikke, at du selv er udførende på
alle opgaverne, men udnytter dine styrker og søger
de rigtige partnere, hvor det er mest optimalt.
Ikast Etiket søger således en person med såvel
teoretisk som praktisk erfaring med e-handel. Ikke
nødvendigvis lang praktisk erfaring, for vi er også
indstillet på at forme jobbet i forhold til dig som
kandidat og i forhold til din personlighed. Så vi forventer ikke du kan det hele, men at du har hjertet
det rette sted og er indstillet på at lære og udvikle
dig selv, jobbet og virksomheden.

Du tilbydes et spændende og varieret job i en ung
og international orienteret virksomhed med dygtige
og engagerede kolleger. Du kommer til at arbejde
ud fra kontoret i Ikast. Du honoreres efter kvalifikationer, og vi ser frem til, at du kan starte.
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte konsulent Lars Søgaard, PAICO, på tlf. 20946680.
Ansøgning og CV, mrk. ”Online Marketing Manager”
sendes pr. mail til ls@paico.dk senest den 8. september 2017. Fortrolighed er en selvfølge, og ansøgninger behandles løbende.
Ikast Etiket A/S er en ung international vækstorienteret E-handelsvirksomhed, som arbejder
med kontrol- og merchandisearmbånd samt opmærkningsprodukter. Virksomheden beskæftiger 8
ildsjæle og er baseret på sunde værdier. Se mere på
www.ikastetiket.dk
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