Senior E-mail Markeitng Specialist til Plutonic Media

Plutonic Media søger en erfaren E-mail Marketing Specialist til vores kontor i København, der kan være med til at
løfte vores niveau og håndtere en stigende efterspørgsel af annoncering via E-mail Marketing og Automation.
Som Senior E-mail Marketing Specialist vil du indgå i en forvejen stærk organisation med erfarne digitale
specialister, hvor du vil få et betydeligt ansvar i forbindelse med opbygning og udvikling af en helt ny afdeling
for E-mail Marketing og Automation.

Dine arbejdsopgaver
Du vil få ansvar for både store og små kunder fra alle brancher, med det til
fælles, at de har ambitiøse vækstmål og høje budgetter til annoncering.
Uanset samarbejdets omfang vil det bære præg af, at du leverer høj
faglighed i form af strategi, implementering, optimering og rapportering.
Opbygning og udvikling af en helt ny afdeling med din E-mail
Marketing og Automation ekspertise som det indledende produkt.
Udarbejdelse strategier og roadmaps for dine kunder.
Eksekvering af egne strategier herunder opsætning, optimering og
evaluering af kampagner og automation-flows. 3 | www.plutonic.dk
Optimering af kampagner og automation-flows, herunder strategi og
målretning baseret på de indsigter, du får i dine analyser.
Udarbejdelse af detaljerede månedlige rapporter til kunderne, der giver
indblik i performance og planen for samarbejdet fremadrettet.
Løbende dialog med kunden fysisk såvel som på mail og telefon.
Bidrag til en synergiskabelse mellem afdelingen for E-mail Marketing
og afdelingen for Sociale Medier, da disse kanaler komplimenterer
hinanden og gør hinanden stærkere.
Hjælpe med onboarding af nye kollegaer løbende.

Faglige forventninger

Personlige forventninger

Vi forventer en person, som kan træde direkte ind i en senior stilling, være
selvkørende og bidrage til opbygningen og udviklingen af en ny afdeling for
E-mail Marketing.

Som person er det vigtigt, at du er ambitiøs og har et højt drive, fordi du
konstant ønsker at udvikle dig både personligt og fagligt.
Du er empatisk og positiv af sind

Du har minimum 2+ års erfaring med E-mail Marketing fra et bureau eller
en virksomhed med et højt budget til annoncering.

Du er ansvarsfuld og proaktiv i samarbejde med både kunder og kollegaer

Du er udstyret med et strategisk indblik i E-mail Marketing, der gør dig i
stand til at arbejde med virksomheder fra alle brancher og industrier.

Du er god til at skabe relationer, og kan håndtere kunder med overskud og
selvsikkerhed

Du har en stærk forståelse for andre digitale markedsføringskanaler
herunder Sociale Medier, Google Ads og SEO.

Du har en stor passion for at blive dygtig til online markedsføring
Du er drevet af ansvar, udfordringer og en meget stejl læringskurve

Du har en stærk forretningsforståelse og kender betydningen og
vigtigheden i at forstå, fortolke og forbedre virksomheders vigtigste
nøgletal.
Du trives i forskellige dataværktøjer såsom Google Analytics og lignende.

Vi tilbyder
En karriere i en virksomhed i konstant udvikling
En rolle med stort ansvar og klare udviklingsplaner
En ungdommelig arbejdsplads med fladt hierarki, hvor der er kort fra tanke
til handling
En virksomhed med stærke værdier og mange sociale arrangementer
Løn efter kvalifikationer

Om Plutonic Media
Plutonic Media er et ungt, men etableret og dynamisk
digitalt marketingbureau, som på trods af den forholdsvist
unge alder har specialister med mange års erfaring bag sig.
Vi hjælper store såvel som små virksomheder med online
markedsføring herunder Google Ads, SEO, SoMe og E-mail
Marketing.
Vi underviser i forskellige discipliner på vegne af Google
Succes Online, og sætter en stor ære i at give vores viden
videre og gøre en forskel for både studerende, ledige og
mindre virksomheder.
Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores
medarbejdere, da arbejde fylder meget i hverdagen. Derfor
har vi i høj grad fokus på personlig og faglig udvikling,
behagelige omgivelser og ikke mindst et stærkt fællesskab.
Vores stærke sociale værdier afspejles i de mange festlige,
sjove og spændende arrangementer vi afholder i
virksomheden.

Ansøgning og samtale

Kontaktoplysninger

Hvis du tænker, der er et stærkt match imellem vores stilling og din
profil, så send hurtigst muligt din ansøgning samt CV til
job@plutonic.dk.

Loui Malling Kiær, CEO
Telefon: 60 67 50 50
Email: loui@plutonic.dk

Tiltrædelse af stilling er hurtigst muligt, men vi afholder
ansættelsessamtaler løbende.

Plutonic Media ApS
Vesterbrogade 24, 4. th 1620 København V

Har du nogle spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til
at kontakte Loui Malling Kiær.

plutonic.dk

