
MARKETINGKOORDINATOR

Vi søger en ambitiøs og dedikeret Marketing - og Kommunikationskoordinator til en 

alsidig stilling, hvor du er med til at forme din arbejdsdag. 

Om jobbet:
Vi er i rivende udvikling og har derfor brug for en til 
eksekveringen af vores ambitiøse marketingsplan. 
Som Marketing - og Kommunikationskoordinator hos 
PJ Production håndterer du en række forskelligartede 
opgaver. Du vil blandt andet være ansvarlig for 
udviklingen og eksekveringen af diverse marketingtiltag, 
samt forbedringen af vores online tilstedeværelse for 
vores samarbejdspartnere. Dette betyder, at du skal 
være med til at øge PJ Productions SEO-optimering, 
leadgenerering samt fokus på branding gennem sociale 
medier, hjemmeside(r) samt nyhedsbreve. 

Dine arbejdsopgaver:
- Udvikling af grafisk marketingmateriale, herunder 
lookbooks, produktkataloger, prislister, photoshoot, etc. 
- Planlægge, producere og eksekvere indhold til sociale 
medier, herunder LinkedIn, Facebook, nyhedsbreve, etc.
- Sikre at ensartetheden fastholdes på tværs af diverse 
kommunikationskanaler. 
- Styrke genkendeligheden samt PJ Productions online 
tilstedeværelse via SEO-optimering og leads. 
- Analyse af markedsføringsdata og optimering af vores 
initiativer associeret med marketing og kommunikation.
- Backup for eksternt salg (ordre tastning, ekspedere 
kunder over telefon, generelt service til kunder) 
- Diverse ad hoc-opgaver.

Faglige kvalifikationer:
Du har en relevant uddannelse og brænder for at arbejde 
med marketing og kommunikation. Du har erfaring fra 
lignende stilling eller har haft ansvar for at koordinere 
diverse marketing og kommunikationsaktiviteter. Du har 
flair for teknisk udvikling samt har en struktureret og 
selvstændig tilgang til opgaverne. 

Vores forventninger er, at du er/har: 
- Superbruger af Adobe-programmerne, herunder 
Photoshoop, InDesign samt Illustrator. 
- Erfaring med forbredelse og eksekvering af photoshoot.
- Grafisk forståelse og øje for den æstetiske detalje
- Kendskab til Wordpress. Kendskab til Elementor ville 
være et plus, men ikke et krav. 
- Erfaring med SEO-optimering og leadgenerering
- Erfaring med B2B marketing og kommunikation 
- En holdspiller med gode kommunikationsevner og en 
struktureret og proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne. 
- Flydende dansk og engelsk, både mundtligt og 
skriftligt. Tysk vil være en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:
En spændende og udfordrende stilling i en international 
virksomhed. Et godt arbejdsmiljø med en god, uformel 
omgangstone, hvor der er højt til loftet og muligheder 
for personlig og professionel udvikling. Vi tilbyder en 
fast løn, gode kollegaer, frihed og ansvar. 

Arbejdssted og timer:
Arbejdsstedet er på vores kontor, Hårup Skovvej 2, 
8600, Silkeborg. Stillingen er som udgangspunkt fuldtid, 
men vi åbne over for hvis den rigtige kandidat ønsker 
det anderledes.

Har vi fanget din opmærksomhed?:
Send CV, ansøgning samt eventuelt portfolio med emnet 
“Marketingkoordinator” til jb@pj-production.dk. 
Vi holder samtaler løbende, og lukker stillingen, når den 
rette kandidat er fundet. Skulle der opstå spørgsmål, er 
du meget velkommen til at kontakte os på:
+45 86 81 23 75.


