My Essential Wardrobe søger marketing & PR Manager til en nyoprettet stilling. Vil du være med til at sætte den
kommunikative dagsorden og skabe brand awareness hos et nyt brand med højt til loftet?
Vi søger en passioneret og ambitiøs profil med fingeren på pulsen til at opbygge samt løfte brandets DNA og brand narrativ igennem strategiske og kreative beslutninger. Du bliver en del af et nyt brand, der er i en spændende og positiv
udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit præg og skabe vækst. Vi søger en selvstændig, nytænkende, kreativ og
ansvarlig profil, der kan være en del af vores rejse. Vi tilbyder både arbejdsplads på vores hovedkontor i Ikast eller remote
working med regelmæssige pitstops og team-møder på hovedkontor.

ARBEJDSOMRÅDER:
- Udvikling af marketing og PR-strategi i samarbejde med Brand Management team
- Eksekvering af strategier – planlægning samt rapportering
- Pressemeddelelser samt pitch af relevante historier til de rigtige medier
- Udvikle vores brug af SoMe til både brandopbygning, drive engagement samt trafik til website
- Udvikle og udføre influencer strategier med klart defineret benchmark
- Opbygning af relation med presse og branche
- Udarbejdelse og eksekvering af kampagner og photoshoots i samarbejde med Brand Management og e-commerce team

KVALIFIKATIONER:
- Stor erfaring med engagerende og inspirerende content til sociale medier
- Opdateret om de nyeste trends indenfor sociale medier, influencer og community opbygning
- Stærke visuelle kompetencer
- Stærke og kommunikative skriftlige egenskaber
- Gode forbindelser til branchen
- Du er en proaktiv, struktureret og serviceorienteret team-player

ANSØGNING
Send din ansøgning hurtigst muligt til jobs@dkcompany.com mærket ”Marketing Manager MY ESSENTIAL WARDROBE ”. Vi kalder løbende ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt. Har du spørgsmål til
jobbet er du velkommen til at kontakte Brand Manager Helene Winther Boeriis på telefon +45 20 14 46 95.
Arbejdssted: Ikast. Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er store
i en koncern med 22 brands, 14.000 engroskunder, 220 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-commerce platform. Den årlige omsætning er 3,1 mia. kr. Koncernen har
selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

