Vil du på en vækstrejse i Europa sammen med ét af Danmarks mest ambitiøse e-commerce teams og
accelerere din lederkarriere inden for Branding, Content Marketing & SoMe?
OM ANDLIGHT
AndLight er Skandinaviens førende online-forhandler af designerlamper med ambi oner om at blive Europas
største i 2020 ved hjælp af en stærk, bæredyg g vækststrategi, et data-drevent digitalt marke ng-setup og et
dynamisk, analy sk team med masser af god energi bag.
Til vores kontor i København søger vi lige nu en dyg g, proak v, digital fuld ds-kollega, der brænder for branding,
content marke ng og SoMe, som er mo veret i en leders lling med en særdeles stejl læringskurve, højt l lo et
og masser af udfordringer i et ungt og interna onalt team sammen med ambi øse studerende, serieiværksæ ere
og digitale marke ng-proﬁler med erfaring fra bl.a. Google.
OM ROLLEN
Som Head of Branding & Content i vores digitale marke ng-team forventes det, at du er klar l både at tage- og
lede ansvaret for vores forretnings digitale brand ved bl.a. at sikre innova on, krea ve kampagner og best-in-class
lstedeværelse på tværs af både blog, SoMe og YouTube samt varetage PR og rela oner l relevante medier,
inﬂuencers og brand ambassadører inden for designbranchen i Danmark og øvrige markeder.
PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
● Strategi og roadmap for alle AndLights branding & content marke ng-ak viteter
● Tak sk koordinering af kampagner og ak viteter i tæt samarbejde med AndLights CMO
● Opera onel eksekvering af kampagner og daglig ledelse af team med ﬁre kollegaer
VORES FORVENTNINGER TIL DIG
● +3 års erfaring med e-commerce marke ng og/eller branding & content marke ng
● Indgående kendskab l tekst/graﬁsk/video marke ng via blog, Instagram, Facebook, YouTube
● Proak v, struktureret og krea v med en stærk forståelse og interesse for e-commerce
● Færdiggjort relevant PBA, bachelor- eller kandidatuddannelse fra CBS, ITU, AAU, KEA, e.l.
● Flair for dansk og engelsk med ﬂydende formulering både på skri og tale
VI TILBYDER
● En leders lling med rigeligt med ansvar, udfordringer og en særdeles stejl læringskurve
● Et team med ligesindede, ambi øse kollegaer med en divers, interna onal baggrund
● En virksomhed med af et ungt, energisk og socialt team med et stærkt sammenhold
● Fleksibilitet og balance mellem job og privatliv l en konkurrencedyg g løn
● Lederudvikling, coaching og videreuddannelse inden for rollens og virksomhedens rammer
PRAKTISK INFO
● Arbejds d: 37 mer/ugen
● Sted: Tømmergravsgade 4B, 2450 København SV - Tæt på Fisketorvet og Dybbølsbro sta on
ER DET DIG?
Send din ansøgning senest 10. marts 2019 med CV og karakterudskri
l Partner, Mads Saabye Jørgensen, via
mads@andlight.dk eller kontakt Chief Marke ng Oﬃcer, Mikkel Bjødstrup på +45 2371 4212 for mere informa on.
Vi interviewer løbende og afslu er ansøgningsprocessen, når den re e kandidat er fundet.

