SALESFORCE MARKETING
CLOUD SUPERBRUGER
- med stor erfaring og interesse inden for brugerrejser og marketing automation
Til en superbruger stilling, hvor du får lov at udfolde dine mange talenter i vores store Salesforce Marketing
Cloud setup, søger vi dig, der vil med på en rejse, som både tager dig og os til det allerhøjeste niveau.
Den ekstraordinære oplevelse

Arbejdstid & -sted

Som SFMC superbruger hos DK Company Online vil du
være vores ekspert og go-to-guy/girl vedrørende udvikling, optimering og nytænkning af vores eksisterende
e-mail marketing setup, hvorfor du naturligt også vil blive
ansvarlig for, at al produktion ”bliver lavet efter bogen”
og i overensstemmelse med koncernens ønsker. Af denne
årsag forventer vi selvsagt, at du er omhyggelig, samt at
du formår at udvikle os i en sådan retning, at det tilgodeser
alle koncernens 20 brands.
Da vi også ønsker at gøre meget ud af den personlige og
ekstraordinære oplevelse, så søger vi dig, der brænder for
brugerrejser og ikke mindst for at præsentere personligt
og relevant indhold i vores triggers og automations – kort
og godt, at det, der kommer fra din hånd, er udviklet med
slutbrugeren for øje.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 t/u, og du vil til
dagligt sidde på vores store kontor i Ikast, da dette er
hovedsædet for langt størstedelen af vores eCommerce
forretning og for en stor del af vores mange brands. Her
vil du være omringet af søde kollegaer og ikke mindst
specialister inden for mange forskellige områder, så der vil
altid være nogen at sparre med.
Med et stort setup har vi også mange samarbejdspartnere,
for hvem du vil være den direkte kontakt i de tilfælde, at
det er relevant for dit arbejde.
På arbejdspladsen vil du indgå i vores lækre kantineordning, du vil få mulighed for massage, attraktive
personalekøb, deltage i vores mange sjove firmaarrangementer og meget mere. Du vil referere direkte til vores
eCommerce Sales & Operation Manager.

Hvorfor vælge DK Company?

Andet

Du vil få en meget central og vigtig rolle i et af Danmarks
største modehuse, hvor vi ikke nødvendigvis gør tingene
ligesom alle andre, da vi gerne prøver ting af for at komme
foran konkurrenterne. Derfor forventer vi også, at du kan
”tænke ud af boksen”, og at du er omstillingsparat.
Vi er en meget ambitiøs virksomhed, hvilket bl.a. afspejles
i, at vi favner hele værdikæden i form af retail, wholesale
og eCommerce. Du vil hovedsageligt skulle navigere inden
for eCommerce, men du vil inden for kort tid også skulle
tænke retail, da vi i koncernen har op til flere butikker.
DK Company går meget op i at udvikle den enkelte
medarbejder, hvorfor vi gerne sender vores medarbejdere
på kurser eller lignende, såfremt det gavner både dem og
virksomheden.

Da vi bruger Salesforce Marketing Cloud, forventer vi, at
du har megen erfaring med brugen af dette redskab. Det vil
være en klar fordel – men ikke et krav – at du har erfaring
med kodesprog (AMP script, javascript, SQL).
Vi sætter desuden stor pris på, at du kan både engelsk
og dansk, samt at du kan formulere dig således, at alle
dine ”mindre tekniske kollegaer” kan forstå meningen og
værdien af dit arbejde.
Arbejdstid: Fuldtidsansættelse,
Arbejdssted: Ikast
Løn: Efter kvalifikationer.

Ansøgning mrk. ”SALEFORCE EKSPERT, BON’A PARTE” sendes på e-mail jobs@dkcompany.com.
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Ansættelse hurtigst muligt. Ved yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte eCommerce Sales & Operation Manager, Jesper Holst på jeho@dkcompany.com.

Se mere om DK COMPANY ONLINE / BON’A PARTE:
www.bonaparteshop.com / facebook.com/bonaparteshop.dk / #bonaparteshop
BON’A PARTE indgår i DK Company koncernen, som er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede
medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Produktporteføljen er bred og mulighederne er store i en koncern med 20 brands, 14.000
engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber
i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

