Pernille Corydon Jewellery

Marketingassistent til kreativt team
Vil du være med til at fortælle historien om Pernille Corydon Jewellery?
Vi har travlt i vores marketingteam hos Pernille Corydon Jewellery på hovedkontoret i Haderslev, hvor vi arbejder
målrettet på at fortælle historien om vores brand – på tværs af diverse kanaler og platforme. Vi leder derfor efter en
dygtig marketingassistent, der kan arbejde i krydsfeltet mellem sproglig og visuel historiefortælling, til at indgå som
en del af teamet.
Du vil blive en del af et lille kreativt marketingteam på to personer, der arbejder med alt fra drift af sociale
medier og influencer-marketing + PR-samarbejder, til udvikling af display-materiale, opsætning af annoncer samt udsendelse af nyhedsbreve og vedligehold af webshops. Vi er ambitiøse og vil gerne det hele,
men vi er også realistiske og ved, at en hjælpende hånd ville kunne gøre os endnu bedre. Det er der, du
kommer ind i billedet.
Din profil
Måske du er nyuddannet og har kompetencerne inden for de forskellige marketingdiscipliner, men mangler erfaringen? Vi leder efter dig, der ikke er så langt i dit arbejdsliv, at du er blevet ekspert inden for dit
felt, men til gengæld besidder en faglig nysgerrighed og lyst til at dygtiggøre dig inden for det mangefacetterede marketing-område. Din uddannelse er ikke afgørende for os, men det er et krav, at du er dygtig til
at samarbejde og kan arbejde selvstændigt og struktureret.
Dine arbejdsopgaver
Du vil komme til at assistere på en lang række af forskellige arbejdsopgaver, såsom:
- Servicere forhandlere med billedmateriale
- Ad hoc og praktiske opgaver
- Udarbejde nyhedsbrevsudkast på dansk og engelsk
- Skrive caption-udkast til opslag og annoncer på sociale medier på dansk og engelsk
- Skrive produkttekster
- Samle og levere materiale til samarbejdspartnere og forhandlere
- Monitorere diverse kampagner og annoncer
Du vil have adgang til sparring undervejs i din opgaveløsning.
Dine vigtigste kompetencer
På vores ønskeliste til en ny medarbejder til vores marketingteam står primært:
- Billede og tekst: Vi håber på at finde en kreativ sjæl med en visuel og sproglig profil med forståelse
for, hvordan et billede spiller sammen med en tekst. Hvis du kan lave grafisk arbejde og/eller
tekstproduktion på dansk og engelsk er det et stort plus.
- Digital indfødt: Det er vigtigt, at du besidder en god teknisk forståelse, så du kan (lære at) arbejde i
de digitale værktøjer, som vi bruger i vores dagligdag.
- God til at arbejde selvstændigt og indgå i et effektivt, hvor der tit er mange bolde i luften samtidig.
Vi regner ikke med, du kan det hele, men det er en forudsætning, at du er lærenem og lærevillig.
- Interesseret og opdateret på smykker, mode og trends.
Sidst, men ikke mindst, er det essentielt, at du er en god kollega, der bidrager positivt til arbejdspladsen,
og som kan lide at samarbejde om såvel daglige drifts- og udviklingsopgaver som idéudvikling.

Kort om Pernille Corydon Jewellery
Pernille Corydon Jewellery blev etableret i 2007 og forhandles i dag igennem mere end 500 forhandlere i
18 lande. Virksomheden er ejerledet og har hovedsæde i Haderslev, hvor du kommer til at indgå i et lille,
men dedikeret og effektivt marketingsteam.
Virksomheden er drevet med passion og mavefornemmelse, og vi arbejder i en uhøjtidelig, men ambitiøs
virksomhedsstruktur, hvor vores kerneværdier er åbenhed, ærlighed og dedikation.
Et job hos Pernille Corydon Jewellery er det helt rigtige for dig, hvis du trives med høje ambitioner, flad
struktur og åbne arme over for dine mange idéer.
Er det dig, vi leder efter til stillingen?
Hvis du er interesseret i jobbet, håber, vi du vil sende os en ansøgning til job@pernillecorydon.com med
emnefeltet: Marketingassistent
Stillingen er på 37 timer om ugen i Haderslev. Det er et krav, du kan være til stede på kontoret.
Din ansøgning og ansættelsesproces
Vi ønsker at gennemføre rekrutteringsprocessen hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette
kandidat. Vi arbejder derfor ikke med ansøgningsfrist og afholder løbende samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.

