NORDIC MARKETING MANAGER
Er du klar til at tage Dolle Nordics marketing til næste niveau? Er du nytænkende og proaktiv? Har du evnen og lysten til at arbejde
med et dynamisk og resultatorienteret team? Så har du nu chancen for at blive vores nye Nordic Marketing Manager. Du indtræder i
DOLLE Nordics ledergruppe, og du har derfor en helt unik mulighed for at sætte dit præg på tingene.
DINE ARBEJDSOPGAVER:
• Ansvarlig for alle marketingsaktiviteter i Norden
• Daglig ledelse af én ”Content writer” og én marketingspraktikant
• Samarbejde med fast tilknyttet konsulentbureau (E-com).
• Udvikle og vedligeholde vores tre salgskanaler (Retail, prof og e-com) sammen med salgsafsnittet.
• Pleje og samarbejde med eksisterende kunder samt indgå i årsforhandlinger
• Salgs & marketingsbesøg hos de nordiske kæder
• Indgå i den daglige forretning gennem samarbejdet i ledergruppe
• Samarbejde med marketingscheferne i andre selskaber i Dolle gruppen
• Reference til den adm. direktør
DIN PROFIL:
DU HAR:
• Stærk kommerciel forståelse
• En ambitiøs og resultatorienteret tilgang til dine opgaver
• Har stor for værdien af et godt samarbejde
• Har en analytisk og struktureret sans for planlægning
• Har en proaktiv adfærd med et energisk drive
• Har ud over en stærk baggrund i traditionel marketing også stærk online marketingsforståelse
• Innovativ tilgang til kundesamarbejdet & vores afsætningskanaler
• Erfaring med de nordiske markeder fra byggevarer eller lignende brancher
• Gerne svensk og/eller norsk sprog i skift/tale

VI TILBYDER:
• Gode udviklingsmuligheder - både nationalt og internationalt
• God resultatorienteret løn med pension
• En arbejdskultur med mulighed for indflydelse og for at skabe flotte resultater.

NORDIC MARKETING MANAGER
ANSØGNING:
Send din ansøgning samt CV til info@dolle.dk, mrk.: ”Nordic marketing Manager DOLLE Nordic A/S” snarest mulig.
Vi afholder samtaler løbende.
Tiltrædelse: Snarest muligt.

SPØRGSMÅL:
Du er velkommen til at kontakte Adm. Direktør Christian Reimer på 3050 5540 for eventuelle spørgsmål til stillingen.
Om Dolle Nordic A/S
Dolle Nordic A/S er den nordiske salgsorganisation for Dolle A/S og knudepunktet for de nordiske markeder. Dolle Nordic er et
datterselskab til Dolle A/S, som siden 1951 har udviklet sig til verdens førende inden for udvikling, produktion og salg af lofttrapper.
De 65 års erfaring med lofttrappeproduktionen har været med til at skabe eksistensgrundlag for Dolle Nordic. Visionen er at yde
branchens bedste kundeservice med skræddersyede løsninger, korteste leveringstid og højeste produktkvalitet.
Dolle Nordic har ansvaret for salg og markedsføring af Dolle A/S’ produktportefølje i Norden. Kerneproduktet er, og har altid været,
lofttrapper. Med tiden er der tilføjet flere produkter til sortimentet, såsom hemse trapper, centertrapper, skunklemme, gelænder,
terrassesystemer, loftvinduer, facadebeklædning. Læs mere på www.dolle.dk.

Vigtigt! Dolle Nordic er i dag bosiddende i Aalborg, men vil fra 1 maj 2019 have bopæl i Århus V. hvorfor vi gerne ser at du er
bosiddende i dette område.

