MARKETINGANSVARLIG

– TIL EN AF DANMARKS HURTIGST VOKSENDE DESIGNMØBELVIRKSOMHEDER

Vi søger et lysende marketingtalent med mod og lyst på at udvikle sig sammen med HOUE
HOUE er en international design møbelvirksomhed med en
passion for at lave designmøbler af høj kvalitet til priser som
overrasker positivt. Vi sælger vores produkter over det meste
af verden, og har i de seneste år oplevet en eksplosiv vækst.
Lysten til fortsat udvikling og vækst samt styrkelse af HOUE
som brand er en vigtig del af vores målsætning. Og potentialet
er stort.
Vi udvikler os hurtigt i en bæredygtig retning og har allerede
kollektioner som sætter standarder inden for cirkulær anvendelse
af plastaffald.
Vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo, hvor vi
arbejder sammen som et team for, at nå vores fælles mål.

Omgangstonen er derfor direkte og ærlig for, at sikre den bedst
mulige løsning uden vi går på kompromis med kreativiteten og
kvaliteten af vores arbejde.
Læs mere på HOUE.COM
JOBBET
Som marketingansvarlig hos HOUE får du det daglige teamleder
ansvar for vores mindre marketingteam bestående af 3 personer
inklusiv dig. Du refererer direkte til ejeren af virksomheden.
Du bliver en nøgleperson i at udvikle HOUEs fremtidige
markedsføring.
Udover ledelsesmæssige opgaver vil din hverdag i høj udstrækning bestå af projektkoordinering af både marketingopgaver og
messer. Dertil kommer en stor mængde lavpraktiske opgaver
som du skal have lysten til at løse.

Vi sælger udelukkende vores varer B-t-B, og dette skal vores
markedsføring understøtte.
DIN PROFIL
Vi forestiller os at du i dag sidder i en marketingafdeling hvor du
er vant til at have med lignende opgaver at gøre – men at du nu
er klar til at kaste dig ud i nye udfordringer. Med dig har du en
uddannelse indenfor markedsføring samt en naturlig interesse
for møbler og design. Du har en stærk sans for detaljen både
visuelt samt tekstuelt. Derudover mestrer du dansk og engelsk
på højt niveau. Tysk er ikke et must, men en stor fordel.
Du har et godt kendskab til digital markedsføring og med dit strategiske mindset rækker din marketingforståelse ind i fremtiden.
Vi forventer at du helt naturligt går forrest og at proaktivitet er
en stor del af dit dna, da det er en nødvendighed i jobbet, hvor
du også vil skulle initiere og udvikle en del. Du har tilmed stærke
koordineringsevner og forstår at prioritere din hverdag ved at gå
struktureret til værks med stor positiv energi.
Vi tilbyder en enestående arbejdsplads med højt til loftet, et fantastisk sammenhold og et kontor beliggende lige ned til Gudenåen i
naturskønne omgivelser i Ry. For den rette person vil der alt efter
kvalifikationer være udviklingsmuligheder samt stor fleksibilitet i
stillingen.
Kunne du tænke dig at blive en del af HOUE, så ser vi frem til
at modtage din ansøgning snarest muligt på ak@houe.com.
Vi indkalder til samtaler løbende. For yderligere information om
stillingen, kontakt Gitte Houe på 28774444.
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