STILLINGSOPSLAG

Marketing Automation Manager
Er du en haj til Google Ads/Analytics, LinkedIn Campaign Manager, Facebook Business Manager, MailChimp
eller lign.? Har du erfaring med Leadfeeder, Evolution360, Leadscore eller lign.? Er du lidt af en digital nørd
med stor erfaring med leadgenerering?
Er svaret ja, og har du lyst til nye, spændende udfordringer? Så er du nok et godt bud på vores næste kollega.
Hvem er du?
• Vi forestiller os, at du har 1-2 års erfaring med ovennævnte værktøjer og føler dig hjemme i brugen af
dem.
• Du er generelt nysgerrig og har lyst til at sætte dig ind i nye teknologier og værktøjer.
• Du skal sørge for, at potentielle kunder får kendskab til os via digitale medier.
• Du skal ”forfølge” digitale leads, til de er så kvalificerede, at de kan overleveres til dine kollegaer i
salgsafdelingen i vores konferencecenter og byggeudstilling.
• Du har gode kommunikationsevner – såvel skriftlige som mundtlige.
• Du er omstillingsparat og kan lide at have mange forskelligartede opgaver – også når vi i perioder oplever
stor travlhed.
Hvad tilbyder vi?
• Fyns vel nok bedste frokostordning.
• En arbejdsplads med en uformel omgangstone, hvor der er plads til et godt grin.
• En stilling, hvor det er dig, der selvstændigt og struktureret styre processen.
• Mulighed for, via din digitale indsigt, at få indflydelse på HUSET Middelfarts digitale rejse.
• En flad organisation, hvor du refererer til direktøren.
• Ca. 30 glade kolleger.
• Pensionsordning, sundhedsforsikring, en sjov julefrokost og en spændende sommerfest.
Om HUSET Middelfart
HUSET Middelfart er en virksomhed med flere forretningsområder. Stedet rummer både et stort
konferencecenter, Danmarks største byggeudstilling, en restaurant og et hotel. HUSET Middelfart er en del af
Molio – Byggeriets Videnscenter. Læs mere om HUSET Middelfart og Molio på www.huset-middelfart.dk.

Søg stillingen
Kan du nikke til det meste i denne stillingsannonce? Så send en kortfattet, skriftlig ansøgning samt CV til
direktør Jan Røgind Jørgensen på jrj@huset-middelfart.dk senest den 28. juli 2019. Vi ønsker en hurtig
tiltrædelse, men på grund af sommerferie hører du først fra os primo august.
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