Marketingkonsulent
Vi søger en marketingkonsulent til at planlægge, gennemføre og udvikle en bred vifte af marketingog kommunikationsopgaver. Stillingen er et barselsvikariat og ønskes besat fra d. 1. juni 2018.
Innovative Business Software A/S er en dansk virksomhed, som siden 1982 har specialiseret sig i
avancerede softwareløsninger indenfor sikring og sikkerhed. Vores kunder omfatter blandt andet
Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Københavns Lufthavn, DTU og private kontrolcentraler og
offentlige vagtcentraler i flere lande. Vi er omkring 30 højt specialiserede og motiverede
medarbejdere, som holder til på øverste etage af Landemærket 10 (lige ved Rundetårn), hvor vi nyder
den fantastiske udsigt over byen. Vores kerneværdier er tillid, troværdighed og kvalitet.
Vi er inde i en spændende periode, hvor vi er i gang med at markedsføre vores løsninger overfor nye
markeder.
Ansvarsområder:






Udvikle vores digitale strategi via vores hjemmeside, SoMe og andre online platforme
Skrive og udgive nyheder, nyhedsbreve og pressemeddelelser
Lave marketingmateriale – både indhold og layout til brochurer, kampagner, annoncer osv.
Tovholder på udstillinger – fra planlægning til gennemførelse
SEO og Google Adwords

Kvalifikationer/kompetencer:











Uddannelse indenfor marketing, kommunikation, journalistik eller grafisk design
Erfaring med marketing/kommunikation indenfor B2B
Erfaring med Adobe InDesign og Illustrator - og lidt Photoshop
Du skriver fængende og fejlfrit - både på dansk og engelsk
Hvis du også kan svensk og/eller norsk er det et plus
Erfaring med Umbraco eller andre CMS’er
Erfaring med SEO, Google Analytics og Google Adwords
Erfaring med Mailchimp og/eller UX er et plus
Erfaring fra sikkerheds- eller IT-branchen er en fordel
Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt

Innovative tilbyder dig:







En arbejdsplads fuld af energi og i kraftig vækst og med en masse motiverede kolleger
En uformel og afslappet omgangstone i nye lokaler - fem minutter fra Nørreport st.
En årlig teambuilding tur
Løn der modsvarer dine kvalifikationer
Pensions- og sundhedsordning
Mobiltelefon, bærbar computer, frokostordning osv.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send venligst din ansøgning med CV til
marketing@innovative.dk snarest muligt og senest mandag d. 30. april 2018.
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