Salg- og marketingkoordinator søges til Valdemars Slot
Er du en fagligt dygtig marketingkoordinator med et stort, smittende salgsdrive og højt engagement?
Valdemars Slot søger en salgs-og marketingkoordinator. Vi leder efter en person som er serviceminded, kan
håndtere et højt arbejdspres og evner selv at prioritere arbejdsopgaver og tid. Praktisk erfaring fra en lignende
stilling vil blive prioriteret højt i udvælgelsen af kandidater.
På Valdemars Slot ser medarbejderne muligheder frem for begrænsninger og alle arbejder sammen for at løfte
opgaverne i virksomheden.
Som salgs- og marketingkoordinator får du reference til Valdemars Slots slotsforvalter, og du vil få meget
kontakt til kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
Jobbet består af flere ansvarsområder. Du vil således primært få ansvar for:
•
•
•

At udvikle, koordinere og køre markedsføringskampagnerne på slottet, heriblandt brochure, annoncer,
sociale medier samt samarbejde med partnere
Kontakt til kunder – sælge museumsarrangementer, events samt ferieboliger.
At være projektansvarlig for projekter såsom julemarked og lignende arrangementer

Din dagligdag vil være præget af en bred berøringsflade såvel internt som med eksterne leverandører og
samarbejdspartnere, og du får mulighed for at udvikle din forretningsforståelse på tværs af flere funktioner.

Få succes i jobbet
For at lykkes i jobbet skal du:
•
•
•
•
•
•

have stort overblik og arbejde struktureret
have praktisk erfaring med markedsføring (minimum 2 års erfaring) og specifikt markedsføring af
oplevelser
have en kreativ tilgang til opgaverne
være fleksibel i forhold til dine arbejdstider – der vil være perioder med weekendarbejde
have flair for it-værktøjer og gerne erfaring med Adobe tegneprogrammer som Indesign, Illustrator og
Photoshop samt web erfaring
have erfaring fra lignende stilling og relevant uddannelse inden for salg- og marketing

Har du spørgsmål til jobbet?
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte slotsforvalter Frits Thorarinsson på
ft@valdemarsslot.dk eller tlf. 62 22 50 04.
Du kan sende din ansøgning til ft@valdemarsslot.dk. Ansøgningsfrist: 16. februar 2018
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