Digital marketingkoordinator

11. september 2020

Kan du skabe engagerende content, der fanger folks opmærksomhed, og er du god til at drive trafik på SoMe og
hjemmesider? Så er du måske vores nye kollega i marketingafdelingen med fokus på digital markedsføring af C.W. Obel
Boligs mange boligprojekter.
Vi søger en dygtig kollega, der kan styre hele den digitale proces, fra idegenerering og content creation til
effektmåling og optimering. Så er du initiativrig med flair for digital markedsføring, heriblandt Facebook, SEM,
nyhedsbreve, hjemmesideoptimering og grafisk design, så er du måske den, vi leder efter.
Dit primære fokus vil være B2C målrettet vores boligejendomme, der markedsføres under C.W. Obel
Bolig navnet. Du er omdrejningspunkt for eksekveringer af kampagner og ”always on” digitalt.
Stillingen vil være bred og selvstændig med et stort ansvar. Du er med i beslutningen hele vejen fra udvikling af
content-planer, mål og delmål til daglig eksekvering på henholdsvis Instagram, YouTube, Facebook og website mv.

Stillingen

Vi forventer, at du:
•
har erfaring med B2C marketing med primær fokus på det digitale
•
er en dygtig kommunikator, som elsker at skrive tekster i godt dansk
•
har erfaring med annoncering på sociale medier og forståelse for online annoncering
•
har erfaring med Adobe CC herunder Indesign og Photoshop samt CMS (Umbraco), Google Analytics
•
er udadvendt og opsøger gerne eksterne kontakter og influencers.
Dine ansvarsområder og opgaver:
•
Fastlæggelse og eksekvering af digital strategi.
•
Overordnet planlægning og prioritering af indsatserne på SoMe, SEM, SEO, Display, e-mail, web m.fl.
•
Ansvarlig for website og udvikling heraf ift. brugerne.
•
Annoncering og kommunikation på sociale medier og i mindre omfang trykte materialer.
•
Drive og producere indhold til alle digitale platforme og kanaler: SEO, hjemmeside, nyhedsbreve, SoMe og app.
•
Koordinering og løbende opfølgning på performance med eksterne bureauer.
•
Planlægning og koordinering af projekter og kampagner sammen med kollegaer og samarbejdspartnere.
•
Front-end hjemmesideopdatering.

Din profil

Du er teamplayer med en positiv indstilling. Jobbet kræver alsidighed. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og
struktureret med flere opgaver samtidigt, er omhyggelig med detaljer og kan prioritere. Du overholder selvfølgelig dine
aftaler, og du er rar - og helst også sjov - at arbejde sammen med.

Vi tilbyder

Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden ligger primært i hverdagen mellem kl. 8-17 og planlægges frit.
C.W. Obel Ejendomme og C.W. Obel Bolig har hovedkontor i hjertet af København og er en arbejdsplads med god
atmosfære, korte beslutningsprocesser og dygtige kollegaer. Vi tilbyder en høj grad af frihed i hverdagen og en attraktiv
lønpakke.
Vil du vide mere om os så kig på cwobel-ejendomme.dk og cwobel-bolig.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv mærket ”Digital marketing” til: job@cwobel.dk.

Vi gennemser ansøgninger løbende og en frist er ikke fastsat. Tiltrædelse efter aftale.
Hvis du har spørgsmål til stillingen så kontakt adm. direktør Torben Black, tlf. 33 33 94 94 / tbl@cwobel.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Alle henvendelser behandles fortroligt. Annoncen genindrykkes løbende på
diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet
forfra.

