
 

Marketingkoordinator med styr på den digitale værktøjskasse                  

- som freelancer med mulighed for fastansættelse 

 

 Er du fagligt velfunderet i digital markedsføring?  

 Har du erfaring med websites, branding og marketingkampagner - måske ligefrem for mad?  

 Er du god til at generere indhold til SoMe, der skaber engagement og salg?  

 Synes du, marketingprojekter er spændende - fx når de handler om produktlanceringer? 

 Vil du være en del af et passioneret team, hvor du får stort ansvar og beslutningskompetence på 

det digitale? 

 Og er du frisk på at starte som freelancer med aftale om et fast timeantal og mulighed for senere 

fastansættelse? 

 

Så er det dig, vi søger.  

 

Jobbet 

Som Marketingkoordinator hos os vil du få en nøglerolle i den digitale transformation, vi er på vej ud i. 

Vi er endnu ikke så langt på vores digitale rejse, så du vil både få mulighed for at være med til at lægge 

vores digitale mål og strategi. Og du vil få ansvar for at gennemføre en stor del af strategien selv og i 

samarbejde med dygtige kolleger og kommunikationspartnere. 

 

Du vil kunne påvirke, hvordan digital marketing skal understøtte og styrke den samlede kommercielle 

indsats og branding hos os. Og du vil være en del af et ambitiøst team, der i en pulserende hverdag 

gennemfører produktlanceringer og salgskampagner med stort engagement og godt samarbejde. Du vil 

også få til opgave at gøre vores produktinformation mere relevant i diverse digitale touch points på tværs 

af eget website, eksterne partneres websites, SEO, SoMe, web annoncer osv. Og du vil være med til at løse 

andre marketingopgaver, som kan styrke din indsigt i vores forretning og produkter.  

 

Alt i alt vil du i jobbet kunne opnå stor tilfredsstillende ved, at din indsats og dine kompetencer hurtigt 

kommer i spil og synligt vil gøre en forskel.  

 

Opgaverne 

Dine opgaver vil bl.a. blive at: 

 

 Varetage online markedsføring og bidrage til at udtænke strategien bag. 

 Drifte og videreudvikle website i samarbejde med bl.a.  IT. 

 Bidrage til at skrive fængende tekster til bl.a. website, landing pages, SoMe-opslag og annoncer. 

 Designe webbannere. 



 Følge op og monitorere på performance af annoncer, webtrafik mm. 

 Opdatere og forbedre produkt- og virksomhedsinformation på diverse sites. 

 Packshot-fotografere og vedligeholde billedbank. 

 Løse diverse ad hoc opgaver som assistance til vores marketing- og innovationschef samt vores 

produktchef. 

 

Dig 

 Du er dygtig og kreativ indenfor din fagdisciplin. 

 Du er ambitiøs og kan godt lide at bygge noget op fra starten. 

 Du er resultatorienteret. Når du har haft fingrene i vores website, er et af de meget synlige resultater 

naturligvis, at vi efterhånden rangerer bedre i søgeresultaterne. 

 Du holder af at arbejde i et miljø med et højt tempo, og du kan have flere bolde i luften. 

 Du har erfaring med Wordpress, Google Analytics, Linkedin, Facebook Business Manager, Instagram 

og Photoshop. 

 Du føler dig hjemme i produktion af grafisk indhold, fotos og videoer. 

 Du har en faglig baggrund som fx multimediedesigner, eller du har anden relevant baggrund. 

 Du har nogle års erfaring med lignende opgaver - gerne fra fødevarebranchen. 

 Du er god til at samarbejde. 

 

Flensted Food Group - og hvorfor du skal søge jobbet 

Du skal søge jobbet, fordi vi er en moderne, bæredygtig fødevarevirksomhed i rivende udvikling. Og vores 

digitale rejse er først lige begyndt. Så du kan virkelig sætte dit præg på den. 

Vi har høje ambitioner og gør det bedste, vi kan, for at indfri dem. Vi værdsætter dygtige kolleger og synes 

samtidig, det skal være sjovt at gå på arbejde. Og så holder vi til i meget smukke omgivelser ude på landet, 

hvor vi producerer tæt op af de kartoffelmarker, vi får mange af vores råvarer fra.  

Endelig skal du vælge os, hvis du gerne vil arbejde et sted med fokus på kunderne og på de tendenser, der 

rører sig i markedet. For på markedet for convenience og menuklare måltidsløsninger - som vi er på - sker 

der nyt hele tiden.  

Og så skal du selvfølgelig vælge os, hvis du er vild med mad! Vi laver kun kvalitetsprodukter og har konstant 

en innovativ pipeline af nye produkter under udvikling, test og salg. Og smagsprøver er der nok af. 

 

Hvis du er interesseret… 

Så send en ansøgning til flenstedHR@flensted.dk og fortæl, hvorfor vi er et godt match, hvad der driver dig 

til at opnå gode resultater, og hvad der gør dig glad for dit arbejde. 

Har du spørgsmål, så stil dem gerne til Marketing- og Innovationschef Anne Borghegn på 4219 9186. 
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