
Kommunikations- og marketingsmedarbejder

Hos DAMRC i Herning har vi succes med at løfte danske bearbejdnings-

virksomheders konkurrencekraft. Det gør vi gennem målrettet forskning og

vidensdeling omkring procesoptimeringer og teknologiske løsninger. Vi er et

medlemsfunderet teknologicenter, der er skabt af industrien for industrien.

Vi oplever stabil vækst og øget interesse fra en lang række af industrier og

interessenter. Vi er i DAMRC, herunder både bestyrelse, ledelse, medarbejdere og

samarbejdspartnere, yderst ambitiøse og ser et kæmpe potentiale for videre

udvikling.

DAMRC søger en kommunikations- og marketingsmedarbejder til en nyoprettet

stilling på 30 timer, så kan du se dig selv som centrum for at opbygge en

marketingfunktion og få den integreret i organisationen? Er du god til at udarbejde

fængende indhold og opslag til sociale medier? 

Så er det dig vi leder efter!

Du har en skarp pen kombineret med en uddannelse inden for Kommunikation og

Marketing. Du har en naturlig nysgerrighed og stiller de rigtige spørgsmål for at

sikre, at vores værdier, kompetencer og ydelser når ud til de rette kunder,

medarbejdere og samarbejdspartnere.



Optimering af DAMRC’s digitale aktiviteter, markedsføring og trafik

omfattende:

Website – både egen site og vores eksterne eventsite

Sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok,

YouTube)

Opdatering og vedligeholdelse af indholdstekst, billeder, videoer og div.

informationer på websites og sociale medier

Udarbejdelse og koordinering af kampagner, posts, nyhedsmails m.m.

Tage billeder og videoer til SoMe

Redigering af billeder og video

Administrere vores billedarkiv

Udarbejdelse/opsætning af kataloger, foldere m.m.

Udarbejdelse plakater, roll-ups og lignende

Din rolle

Som vores nye kollega får du en bred rolle inden for kommunikation og

marketing, og vil blandt andet arbejde med:

Digitale opgaver:

Fotos, videoer og reklamemateriale

Er kreativ og samtidig struktureret

Har kendskab til optimering af synlighed på de digitale medier

Har grafisk flair og erfaring med egnet software.

Kan udarbejde inspirerende og engageret indhold til sociale medier

Er god til skriftlig kommunikation

Har gode IT-kompetencer

Den ideelle kandidat



Om DAMRC

DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er førende

inden for metalbearbejdning og internationalt anerkendt for banebrydende

innovationer. 

Vores opgave er at hjælpe danske virksomheder til succes gennem innovation

og brug af nyeste teknologi. Vi er i tæt samarbejde med vores medlemmer, der

bl.a. tæller flere førende virksomheder inden for metalforarbejdning og

maskinindustri.  DAMRC beskæftiger i dag 13 medarbejdere og er lokaliseret

i Herning.

Læs mere om os på www.damrc.dk

Next step

Vi ønsker at sikre det rigtige match mellem dig og os, og det rigtige match går

som bekendt begge veje. 

Send venligst målrettet ansøgning og cv som pdf via mail mrk.

’Marketingsmedarbejder’ til administrationsansvarlig Lene Nielsen,

len@damrc.com. Spørgsmål til processen rettes til Lene på 21545054.

Har du spørgsmål af væsentlig karakter til selve stillingen, så kontakt venligst

Operationschef, Christian Skov Lillelund på csl@damrc.com. Vi gennemfører

samtaler løbende og ansættelse er snarest muligt, så du må godt være frisk på

tasterne.

Vi behandler din henvendelse med fortrolighed og i henhold til retningslinjer

for GDPR. 

http://www.damrc.dk/
mailto:len@damrc.com

