Barselsvikariat til Marketing Manager til dynamisk marketingsteam indenfor kosmetik- og
hygiejnebranchen
Trives du i spændet mellem strategiudvikling og daglig eksekvering? Har du erfaring med digital kommunikation, og har du de
værktøjer, som skal til for at øge kendskabet til nye brands? Så er jobbet som Marketing Manager måske noget for dig.
Vi søger en Marketing Manager, der med afsæt i en stærk kommunikationsfaglighed kan stå i spidsen for udvikling og drift af
kommunikation og markedsføring hos Consultify. Med en nærværende og motiverende ledelsesstil skal du sikre, at kommunikation og
markedsføring er en integreret del af Consultifys forretningsudvikling.
Som Marketing Manager får du en central rolle i eksekveringen af vores nye strategi. Med fokus på Consultify som læringspartner for
kunders og egne brands skal du og teamet styrke sammenhængen mellem strategiske indsatser og konkrete kommunikations- og
markedsføringsmål.
Dine ansvarsområder

•
•
•
•
•
•
•

Sætte ramme og retning for kommunikation og markedsføring, så de brands Consultify arbejder med, udvikler sig i
overensstemmelse med strategien
Personaleleder for 3 brand managers og 1-2 studenter/praktikanter
Eksekvering/koordinering af marketingstiltag til vores agenter i andre lande, samt koordinering med diverse PR-bureauer.
Have ansvaret for alle Consultifys samlede kommunikations- og markedsføringsindsats - herunder annoncer, kampagner,
hjemmeside, nyhedsbreve, presse og SoMe
Stå for udvikling af alle Consultifys digitale platforme - et fortløbende indsatsområde
Understøtte ledelsen med sparring om markedsføring og forretningsudvikling
Med en analytisk tilgang skal du sikre, at Consultifys budget til kommunikation og markedsføring anvendes, hvor det
forretningsmæssigt giver bedst mening.

Din profil

•
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant uddannelse f.eks. en kommunikations- og markedsføringsuddannelse på kandidatniveau
Det forventes, at du har et par års relevant ledelseserfaring - som minimum erfaring med daglig ledelse/teamledelse.
Du er digitalt godt funderet og har flere års erfaring med at inddrage den nyeste viden og teknologi i drift og udvikling af
professionel kommunikation og markedsføring - herunder SEO, content marketing etc.
Du er en lyttende og inspirerende leder, der er god til at sparre, motivere og sætte en tydelig retning både for teamets 3
dedikerede medarbejdere og resten af organisationen.
Du har kommerciel forståelse og et stærkt blik for udvikling af forretningsrelationer og gerne områder inden for hygiejne- og
kosmetikbranchen, men dette er ikke et krav.
Du har stærke samarbejdsevner og formår at skabe relationer på tværs af fag og kompetencer.
Du er parat til at have din egen opgaveportefølje i et lille team f.eks. i form af nyhedsbreve, SoMe osv.

Om stillingen
Som Marketing Manager refererer du til ledelsen og indgår i et fagligt fællesskab med teamets brand managers, som du varetager
personaleledelse for. Du bliver tilknyttet vores kontor i Skanderborg, men må forvente, at der kan være rejseaktivitet til vores kunder og
samarbejdspartnere i hele Danmark, samt resten af Europa, men primært i Norge og Sverige.
Om Consultify
Med vores mangeårige erfaring med udvikling, salg, markedsføring og håndtering af kosmetiske produkter til detailhandlen har
Consultify meget at byde på. Gennem vores arbejde har vi opbygget et massivt netværk i branchen, og vi har lært en masse om,
hvordan man driver profitabel forretning som leverandør af kosmetiske produkter til detailhandlen. Erfaring og netværk har vi samlet i
Consultify og skabt en platform, der kan hjælpe brands med at drive en bæredygtig forretning og komme på markedet med deres
produkter hurtigere, og uden de mange, tidskrævende, udfordringer, man ellers selv skal løse.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan stilles til den nuværende Marketing Manager, Christina Volmer på T: 6166 8306, E: cav@consultify.dk eller
Founder, Linda Bolwig Huusmann på T: 4227 1000, E: lbh@consultify.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse 01.12.2020 eller efter aftale.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV senest 15. november 2020. Vi holder løbende samtaler indtil vi finder den rette person. Samtalerne
afholdes på vores kontor i Skanderborg.

