DIGITAL MARKETING SPECIALIST – KAN DU TAGE EGISS TIL NYE MARKEDER?
Har du lyst til en alsidig hverdag i et internationalt miljø, hvor du er med til at sikre høj standard
i den fremtidige B2B markedsføring? Og har du et godt teknisk fundament, så du kan være
med til både at udvikle vores digitale markedsførings platforme og arbejde kreativt med
content omkring IT? Så har vi en stilling i eGISS.
Vi søger nemlig en kreativ Digital Marketing Specialist, der forstår sig på digital kommunikation,
markedsføring, og som har en teknisk forståelse med sans for hvad, der virker indenfor B2B
markedsføring i en global verden. eGISS er i en rivende udvikling og vækst, og i den forbindelse
lancerer vi snart et nyt website samt en ny marketing strategi, hvor vi i høj grad vil drage nytte af
Marketing Automation og Online Marketing generelt - på globalt plan.

Om dig
Du bliver en kernemedarbejder i denne strategi, som er i evig udvikling, og som du vil få mulighed for
at præge. Du bliver hovedansvarlig for vores nye website og Marketing Automation setup - samt
content hertil. Derfor er det vigtigt, at du har erfaring med digital kommunikation, da en stor del af dit
arbejde handler om at briefe, indhente og redigere indhold, så vi får den optimale udnyttelse af vores
nye Marketing Automation-system på tværs af kanaler.

Det er vigtigt for os, at
Du har fremragende kommunikative evner på engelsk, da eGISS har kunder og partnere i det
meste af verden.
Du har et positivt drive og serviceminded tilgang, hvor du trives med mange forskelligartede
opgaver og en varieret hverdag.
Du har praktisk erfaring fra lignende stilling og/eller har relevant uddannelse inden for online
markedsføring, har viden om online B2B-salg og marketing, erfaring med SoMe,
søgeordsanalyser, CRM- og ERP-systemer og gerne kendskab til hjemmesider, landing pages
m.m. Ekstra plusser er grafiske kompetencer til support på præsentationsmaterialer samt
teknisk indsigt og forståelse.
Du har et stort gå-på-mod og en kommerciel tankegang, krydret med en analytisk og
struktureret tilgang, og er god til at bevare overblikket, prioritere og systematisere opgaver.
Du vil få mulighed for at arbejde sammen med en bred vifte af kollegaer internt, men også
sammen med vores mange partnere som f.eks. Lenovo, HP, Microsoft, Apple m.fl.
Du kan arbejde i CMS system som f.eks. Umbraco, Marketing automation system som f.eks.
Hubspot, CRM system som f.eks. Salesforce, Platforme som LinkedIn, Microsoft Office suiten
og Adobe Creative Cloud suiten.

Dine opgaver
Drivende i eksekveringen af vores nye website i samarbejde med styregruppen.
Optimere og vedligeholde websitet med brug af søgeordsanalyser, SEO, Google Console og
Analytics.
Udvikling og vedligeholdelse af digitale platforme (Linkedin).

Bidrage til content i form af tekst, foto/video og sikre content er synligt på de rigtige kanaler og
via vores Marketing Automation setup.
Deltage i udarbejdelse og eksekvering af eGISS’ digitale marketing strategi.
Diverse marketing opgaver generelt.

Vi tilbyder:
Gode og dygtige kollegaer, hvor du bliver en del af et fantastisk team og et fællesskab, der
rækker ud over den enkelte afdeling, og går på tværs af organisationen og landene.
En travl hverdag i et uformelt miljø, hvor vi lægger vægt på, at vi har det sjovt sammen.
Et selvstændigt job, med indflydelse på retning, opgaver og arbejdsdag.
Gode muligheder for faglig sparring og samarbejde på tværs i virksomheden med internationalt
anerkendte produkter og brands indenfor vores branche.
Spændende muligheder for at arbejde i en global virksomhed, med globale større
virksomheder som kunder.
Systemer og processer i konstant udvikling, for kontinuerligt at sikre understøttelse af eGISS’
udvikling og vækst.
Individuel løn efter kvalifikationer.
Pensions- og sundhedsordning samt en palette af personalegoder.
Der er tale om en fuldtidsstilling, og i udgangspunktet vil det være med arbejdsplads på vores kontor i
Birkerød. Hvis du er den helt rigtige kandidat med de rette kvalifikationer, er vi dog også åbne overfor,
at du kan have arbejdssted på kontoret i Hinnerup. Du skal referere til vores Global CCO, Ole
Gregersen.
Synes du, at ovenstående passer på dig, og vil du gerne være en del af vores team og vækst, så send
din motiverede ansøgning og CV til job@egiss.net senest den 17. november 2021. Vi indkalder
løbende til samtale og afslutter rekrutteringsprocessen, når den rette kandidat er fundet, så send
gerne snarest. Vi satser på, at du kan starte senest den 1.2.2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Solution Director, Ole Bülow på
mobil +45 3173 8100. Du kan læse mere om eGISS på www.egiss.net
————
Hos eGISS simplificerer og leverer vi komplette IT-hardware løsninger til medarbejdere i store globale
virksomheder. Vi er ansvarlige for hele processen og leverer IT udstyr i mere end 130 lande. Vi har kontorer
og lagerfaciliteter i Danmark, USA, Kina, Indien, Indonesien, Schweiz og Sydafrika. I Danmark bor vi i
Birkerød og i Hinnerup – hvor vores Warehouse & Deployment Center også holder til – og hvorfra
størstedelen af ordrerne sendes.
Vi har langvarige kunderelationer, og vi gør os hver dag umage med at udvikle vores relation til de enkelte
kunder og blive deres bedste IT-samarbejdspartner. Vi er en dynamisk virksomhed med en stærk
virksomhedskultur, og vi arbejder seriøst og professionelt med vores kunder og respekterer i høj grad
hinandens indsats og opgaver. Vi er dedikerede og samarbejder om at få løst de daglige opgaver og
samtidig udvikle vores virksomhed for at skabe ensartet kvalitet og tilfredse kunder.

