
JYLLANDS-POSTEN SØGER
digital marketingprojektleder
Vi søger en erfaren digital marketingprojektleder til Jyllands-
Postens afdeling for marketing og digitalt salg i Aarhus.
Du bliver en del af et ungt, dynamisk team på 10 personer 
og kommer primært til at arbejde med markedsføringen og 
salget af vores bladsalgs- og digitale abonnementsprodukter. 
Vi arbejder tværorganisatorisk, og du får en stor daglig kon-
taktflade – både internt og eksternt.  

Du brænder for digitale medier, er nytænkende og har lyst 
til at være med til at udvikle Jyllands-Postens forretning.
Du har erfaring med at udvikle og implementere marke-
tingstrategier og -kampagner, og du er eksekveringsstærk
og har en hands-on-tilgang til opgaverne. Du er en dygtig 
projektleder og er i stand til at arbejde selvstændigt og 
drive og styre dine mange projekter i mål til tiden uden
at miste overblikket eller gå på kompromis med kvaliteten.

Dine opgaver og ansvarsområder
•  Drive og styre marketingprojekter hovedsageligt inden for 

btc-markedet
•  Udvikle kampagnestrategier og -planer, som understøtter 

vores brandposition og salgs- og fastholdelsesmål 
•  Planlægge, udvikle og eksekvere kampagner og markeds-

føringsaktiviteter på tværs af print- og digitale kanaler i 
tæt samarbejde med vores digitale marketingkonsulenter

•  Udarbejde budskaber, skrive tekster og briefe grafikere og 
andre interessenter om opgaver

•  Løbende optimere kundeoplevelsen af Jyllands-Postens 
produkter på tværs af touchpoints

•  Lave afrapporteringer og evalueringer af indsatser og 
resultater, der er letforståelige.

Dine kompetencer og erfaring
•  Tre-fem års relevant erfaring med lignende opgaver, 

evt. fra bureau
•  Relevant uddannelse, fx kandidat i medievidenskab, 

virksomhedskommunikation eller lignende
•  Erfaring med kampagneplanlægning, eksekvering og 

opfølgning
•  Erfaring med kanaleksekvering, fx e-mailmarketing, sociale 

medier, nyhedsbreve, print-annoncer, SEM og sociale medier
•  Du har gode kommunikative evner, forstår målgruppen 

og kan skrive overbevisende, velskrevne tekster
•  Du har et digitalt mindset og interesserer dig for de nyeste 

trends inden for kommunikation, design og onlineadfærd
•  Du har stærke samarbejdsevner, og du er positiv, initiativrig 

og fleksibel.

Du tilbydes
•  Et spændende job med masser af ansvar i en af Danmarks 

største medievirksomheder, hvor ambitionerne er store
•  Mulighed for selv at påvirke din egen hverdag
•  Gode udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt
•  En sjov og yderst varieret hverdag i et inspirerende og 

uhøjtideligt miljø med høj puls
•  Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer.

Er du interesseret?
Så send din ansøgning og cv til marketingjob@jp.dk.Vi holder 
samtaler løbende og tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef
for marketing og digitalt salg Signe Roholt på 2019 4070.

JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Med Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken udgiver vi en række af danskernes foretrukne 
nyhedsmedier på tryk, net og mobil. Ud over at levere nyheder og kvalitetsjournalistik står koncernen bag JP/Politikens Forlag og Politikens Lokalaviser, som udgiver cirka 90 lokale 
ugeaviser i Danmark og Sverige. JP/Politikens Hus beskæftiger omkring 2.300 ansatte og havde i 2013 en omsætning på knap 3,2 mia. kr.

Læs mere på
jyllands-posten.org/job


