Marketingansvarlig
Som marketingansvarlig får du opgaven at drive og udvikle marketingfunktionen, på tværs af DanZafe Gruppen.
Med reference til én af partnerne, får du en central rolle med mulighed for at sætte dit præg på både egen og virksomhedens
udvikling. Du bliver en del af en personlig og dynamisk kultur, hvor initiativ og ideer imødekommes – med korte beslutningsveje.
Med afsæt i strategiplanen, får du den taktiske rolle i at sikre koordination og eksekvering af kommunikation og aktiviteter.
Ansvar:
-

Drive årshjul for gruppen aktivitet (herunder budget for marketing omkostninger & indtægter)
Drive SoMe kanaler (content/storytelling og annoncering)
Kommunikation internt og eksternt (offline og online)
Opfølgning og måling på marketingindsatser (google analytics, mv. )
Sparringspartner for funktionsansvarlige og ledere

Medansvar:
- Repræsentant for marketingfunktionen i ledergruppen
- Fastholde den røde tråd i kommunikation på tværs af gruppen
- Relation til leverandører (årshjul kontakt)
- Udvikling af marketingfunktionen, i samarbejder med det øvrige marketing team
Den rette kandidat:
Du har erfaring fra en lignende stilling i B-2-B regi, gerne fra håndværkerbranchen
Du er en stærk kommunikator
Du har godt overblik og et højt energiniveau
Du er god til at skabe relationer
Du er erfaren i SoMe markedsføring
Du har kendskab til værkøjer som: Adobe-pakken (InDesign, PhotoShop), CMS, Google analytic, Mailchimp
Du arbejder selvstændigt, målrettet og følger tingene til dørs
Du er en ærlig, positiv og ukompliceret person
Du tilbydes:
Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en ejerledet virksomhed, med højt til loftet og mulighed for at sætte dit præg
Bred kontaktflade til gruppens kollegaer, salgskanaler og strategiske samarbejdspartnere
Gode kollegaer på tværs af gruppen
Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikation. Pensionsordning og sundhedssikring
Tiltrædelse: snarest
Send os din ansøgning på job@danzafe.dk Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Erick Dahlberg 40 91 35 01.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Virksomhedsbeskrivelse:
DanZafe Gruppen driver grossistvirksomhederne DanZafe A/S, ExpertBeslag A/S og SecPro Sikring A/S, der tilsammen er totalleverandør af værktøj, beslag og sikringsprodukter til sikrings- og
byggebranchen. Virksomhederne har i alt 60 dedikerede medarbejdere med specialistviden inden for beslag og sikringsprodukter, samt stærke logistiske løsninger.
Fra hovedkontoret i Herlev drives de centrale funktioner så som indkøb, bogholderi, marketing, centrallageret og en række andre fælles funktioner. Virksomheden, som i dag ledes af tre
partnere, er velkonsolideret og har en klar forretningsplan, der skal sikre den fortsatte profitable vækst og udvikling af Gruppen som førende grossist til sikrings- og byggebranchen.

