MARKETING MANAGER
Discovery Networks Danmark søger en Marketing
Manager
Vi søger en resultatorienteret og erfaren Marketing Manager med marketingstrategisk tyngde og et højt personligt drive
til at udvikle kampagnestrategier og projektlede kampagner for tv-programmer på tværs af vores kanaler. Du vil indgå
som en del af husets brandingteam og have en række vigtige samarbejdspartnere både internt i huset og eksternt i
produktionsmiljøet.
Om jobbet:
Marketing Managerens primære fokus er at udbrede
kendskabet til programmer på hhv. Kanal 4, Kanal 5 og
Dplay. Du vil få det fulde ansvar for dine egne aktiviteter
og kampagner, og du kommer til at køre hele processen fra
brief til implementering. Du skal være i stand til at tænke de
overordnede tanker og samtidig være den, der helt konkret
får tingene til at ske i det daglige. Som Marketing Manager
rapporterer du til Marketingchefen, og du vil blive en central
del af marketingteamet, der har ansvaret for at markedsføre
vores programmer på tværs af Discovery Networks Danmarks
kanaler. Afdelingen fungerer bl.a. som internt reklamebureau
og er 100% ansvarlig for kampagneprocessen fra brief over
eksekvering til evaluering.

Vi forestiller os, at:
Du har en marketing- eller kommunikationsuddannelse samt at
du har erfaring inden for projektledelse af marketinginitiativer.
Du har evt. tidligere arbejdet som strategisk planner, Brand
Manager, Marketing projektleder eller lignende og har desuden
et grundigt kendskab til digitale marketingløsninger og meget
gerne content marketing. Mediestrategi og medieplanlægning
er noget du har sold erfaring med, og det ligger til din natur
at tænke digitale og sociale medier ind i dine projekter. Du
er dygtig til at anvende data til at give en overbevisende
begrundelse for fremtidige strategijusteringer, der medvirker til
at trække danskerne til skærmene.
Du trives i et foranderligt miljø med mange interessenter og
formår at holde snuden i sporet og fokus på resultaterne og
den gode kampagne. Du har stærke analytiske færdigheder
og en dybtgående forståelse for danskernes medieadfærd og
kommer dertil med en solid brandstrategisk styrke og sans for
kommerciel tænkning. Du har gode samarbejdsevner, formår
at være i førersædet og bevare overblikket og er i stand til at
finde nye veje og muligheder når udfordringerne opstår.
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Du har gode samarbejdsevner og mestrer balancen mellem
at have gennemslagskraft og kunne trække en streg i sandet
og samtidig bibeholde forståelsen for andre menneskers
holdinger.
•
•
•
•
•

Minimum 5 års erfaring med ledelse af BtC marketing
kampagner
Erfaring med briefarbejde, pitch og kampagneudvikling
Erfaring med samarbejde med kreative teams
Erfaring med 360 graders medieplanlægning – gerne fra
mediebureau
Minimum 3 års relevant uddannelse

Vi tilbyder dig at blive en del af en dynamisk og innovativ
virksomhed med et stort engagement og kompetente
kolleger, der – som du selv – er teamplayers med en positiv
tilgang. Vi har høje forventninger til dig og din indsats - og
kan til gengæld tilbyde en konkurrencedygtig lønpakke
med pensions- og bonusordning, sundhedsforsikring og
kantineordning samt sociale arrangementer og en engageret
medarbejderforening.
Start: Hurtigst muligt
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019:
Hvis du mener, at du er den rette til stillingen, så send gerne
din ansøgning allerede i dag. Vi afholder samtaler løbende, og
stillingen bliver besat, når den rette kandidat er fundet.
Send din ansøgning og cv digitalt (som et samlet dokument)
via dette link (klik her).
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Marketingchef, Philip Stjernholm: philip_stjernholm@discovery.
com.

Discovery Networks Danmark ApS er den danske medievirksomhed bag blandt andet Kanal 5, 6’eren, Eurosport- og
Discoverykanalerne samt streamingstjenesterne Dplay, Eurosport Player og GOLFTV. De i alt 11 tv-kanaler har en
kommerciel seerandel på godt 20%, hvilket gør Discovery Networks Danmark til den tredjestørste kommercielle tv-gruppe.
På tværs af vores platforme får danskerne en stærk kombination af action-packed underholdning, nærværende reportager
og førsteklasses sport; bl.a. fodboldlandsholdets kampe, OL og Alka Superliga.

