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Marketing Manager til international kommunikation og produktbranding
Vi er et fremadstormende softwarehus i Slagelse i kraftig vækst i Danmark, Norge, Sverige og
England. Vi søger en initiativrig, nysgerrig og dygtig Marketing Manager, der kan tage ansvar
for at udvikle indhold i form af tekst, video, billeder og grafik, der kan løfte vores markedsføring til næste niveau og styrke positioneringen af dania software både nationalt og internationalt.
Stillingen er nyoprettet, og du vil i direkte sparring med firmaets ledelse udvikle og eksekvere firmaets
marketingstrategi til understøttelse af salget af vores softwareløsninger. Du vil få mange spændende
og varierende opgaver inden for tekstforfatning og grafisk udformning af f.eks. nyhedsbreve,
præsentationer, kundehistorier, website og diverse videoer samt eventplanlægning.
Din første opgave vil være at forme din egen stilling ved at udarbejde en konkret marketingplan, som
du efterfølgende vil eksekvere på. Sammen med ledelsen vil du prioritere opgaverne og skabe en
sammenhængende marketingindsats med målrettede kampagner og events på de forskellige
markeder.
Din baggrund og kvalifikationer
Du er bachelor eller kandidat (cand.comm., cand.merc. eller tilsvarende studieretning) og brænder for
at lære og udvikle dine kompetencer inden for international kommunikation og branding i en business
to business verden.
Du er struktureret og systematisk i din tilgang og god til at bevare overblikket, når der er travlt. Vi vil
forvente, at du kan søge hjælp og samarbejde med kollegaer og eksterne konsulenter, da du ikke kan
løse alting selv.
Du er velformuleret og har en skarp pen på både dansk og engelsk. Du er hjemmevant i Microsoft
Office og god til at præsentere og formidle på en enkel og letforståelig måde.
Det er et plus, hvis du har grafiske kompetencer og kan arbejde selvstændigt med grafiske
programmer som f.eks. InDesign og Photoshop, samt hvis du har erfaring med at opdatere og
vedligeholde en hjemmeside i det bagvedliggende CMS-system.
Virksomheden
Vi er et softwareprodukthus i stærk vækst og med markedsledende løsninger til dokumentskabeloner,
e-mailsignaturer og tilgængelighedsværktøjer i Microsoft Office og Office 365. Vi har en god økonomi
med et stærkt ledelsesteam og ejerkreds. Vi stiller høje krav til os selv og vores medarbejdere, men til
gengæld belønner vi gerne flid og den rette indstilling.
Ansøgning
Har du lysten, evnerne og ambitionerne til at blive en del af den videre udvikling og vækst i vores
meget spændende virksomhed, så send din ansøgning bilagt C.V. mærket ”Marketing Manager” pr.
e-mail til job@daniasoftware.com eller pr. post til dania software a/s, Pilegaarden, Strandvejen 111,
4200 Slagelse. Alle ansøgninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.
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