VERSALIFT

Marketingmedarbejder
Vil du være med til at løfte vores marketing- og kommunikationsplatforme til nye højder?
Liftvirksomheden Time søger en kreativ, velformulerende og selvstændig marketingmedarbejder til virksomhedens hovedkontor i Farsø med
tiltrædelse snarest muligt.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
•
•
•
•
•
•
•

Produktion af brochurer og lignende marketingsmateriale
Produktfotografering og redigering
Optagelse og redigering af produktvideoer
Vedligeholdelse og udvikling af hjemmesider
Udvikling af content til sociale medier (Facebook og LinkedIn)
At skrive pressemeddelelser til relevante fagmedier
Diverse opgaver som support for salgsafdelingen og marketingdirektøren

Den ideelle kandidat har:
•
•
•
•
•
•

En relevant uddannelse indenfor marketing
eller grafisk design
Erfaring med B2B-markedsføring fra en
industrivirksomhed eller bureau
Praktisk erfaring med Adobe CC-pakken
(Photoshop og InDesign primært, Premiere
Pro sekundært)
Praktisk erfaring med digital markedsføring
Skriftlig engelsk på højt niveau (Fransk og/
eller tysk er bonus)
Let ved at sætte sig ind i nyt og til tider kompliceret stof

•

God erfaring med at arbejde med mange
projekter på samme tid

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Et udfordrende job i en dynamisk virksomhed
Løn efter kvalifikationer med pension og
sundhedsforsikring
Gode muligheder for personlig og faglig
udvikling
Høj grad af selvstændighed i det daglige
arbejde
Gode kollegaer og en uformel omgangstone

Der vil være minimal rejseaktivitet i stillingen i
forbindelse med eventuel deltagelse på udvalgte
messer eller kundebesøg.

Send din ansøgning snarest muligt og senest den
11.11.18 til Marketing Manager Anita Maj Klitgaard
anitak@teamtime.dk. Samtaler afholdes løbende.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen,
er du velkommen til at kontakte Director of Sales
and Strategic Planning of the Company Per Torp
Tlf.: 40 13 24 33
TIME
Søndervang 3, 9640 Farsø
Tlf. 9863 2433

Om Time Export:
TIME Export producerer og monterer <<VERSALIFT>> kurvelifte på erhvervskøretøjer, der primært bliver brugt til vedligeholdelse af gadelys, trafiklys og elforsyningsnettet.
TIME Export er den globale eksportafdeling af en større, international liftkoncern med base i USA, og afdelingen i Danmark beskæftiger cirka 125 medarbejdere.
Se mere på www.teamtime.dk

