Strongblue A/S søger medarbejder til digital marketing og salg
Til vores kontor i Hornslet, nord for Århus, søger vi en meget fleksibel medarbejder til omgående
tiltrædelse. Opgaverne vil være centrerede omkring vores webshop på strongblue.dk, samt på at skabe
mersalg til vore kunder der primært er at finde i transport- og byggebranchen. Udover online-arbejdet, vil
der være opgaver med modtagelse af ordrer på telefon og mail, opgaver på lager, kørende salg,
forefaldende opgaver osv.

Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Google AdWords
Søgemaskineoptimering
Facebook annoncering
Konverteringsoptimering
Nyhedsbreve / mail marketing
Fotografering af produkter og materiel
Photoshop
Kommunikationsopgaver
Vedligehold og udvikling af vores webshop (ikke decideret kodning), herunder:
o Opdatering/udvikling af vores produktportefølje.
o Udvikling og vedligehold af vores websalgsstrategi
o Udvikling og vedligehold af vores online marketingsstrategi
o Udvikling og eksekvering af en strategi for mersalg til vore nuværende kundeportefølje
På sigt oplæring i andre salgs/speditionsopgaver
På sigt arbejde på hele virksomheden, herunder opgaver på lager, opgaver ud af huset etc.

Om dig:
Du er bosiddende i området omkring Hornslet (max 30 minutters kørsel), du er fleksibel og har en
veludviklet humoristisk sans. Du trives med at arbejde på en virksomhed hvor hver uge kan byde på noget
nyt, og hvor alle giver et nap med for at nå målet.
Krav:
•
•
•
•
•

Kørekort
Taler Dansk og Engelsk
Teknisk flair
Erfaren computerbruger
Erfaring med webshops

Fordele:
• Stort kørekort
• Truckcertifikat
• Taler tysk

Om os
Vi er en lille virksomhed med store ambitioner og højt aktivitetsniveau. Strongblue er ejet af Gert Jakobsen
gruppen, og deler administration med andre virksomheder i gruppen, herunder Cheminor A/S, Bionor ApS
og Gert Jakobsen Transport ApS. Vi beskæftiger os med salg af Adblue, sprinklervæske, motorolie og andet
udstyr og flydende forbrugsprodukter til transportindustrien.
Frist for ansøgning: 14. april 2017
Ansøgninger sendes til martin@strongblue.dk , spørgsmål kan rettes til Martin Jakobsen på 51312700
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