
Lyder det som noget for dig?

VI SØGER EN KREATIV MARKEDSFØRINGSANSVARLIG 
TIL PLANLÆGNING AF EN NY 360o MARKETINGSTRATEGI
Drømmer du om at arbejde koncentreret og målrettet med strategi, planlægning og strømlining af 
markedsføringsindsatser med fokus på kreativitet og godt content? Så har vi drømmejobbet til dig. 

Om stillingen
Vi søger lige nu en kreativ markedsføringsansvarlig, der skal 
hjælpe os med at lægge en 360o strategi for vores samlede 
markedsføringsindsatser på tværs af kanaler. Det inkluderer 
blandt andet push og retargeting annoncering på sociale 
medier og opstart af et nyhedsbrev og kundeklub.
 
 
Om dig
- Relevant uddannelse indenfor markedsføring (min. BA-niveau) 
- Kendskab til paid ads på Sociale medier
- God til skriftlig kommunikation/formidling
- Viden om e-mail marketing er meget vigtigt, da vi 
forestiller os, at det kunne blive en meget vigtig faktor 
i en ny markedsføringsstrategi
- Erfaring med e-mail, kundeklub og lignende fra 
tidligere stilling, praktik eller andet er en fordel 
- Kreativ, positiv og åben som person

Vi tilbyder
En lille arbejdsplads med plads til store armbevægelser. Vi 
arbejder kreativt hver eneste dag med alt fra designs til UX på 
webshoppen og reels på Instagram. Du vil få ansvaret for en ny 
markedsføringsstrategi på tværs af vores kanaler - med resten 
af vores team klar til både sparring og eksekvering.

Send dit CV og ansøgning på info@cloudcelebration.dk
Markér ”Ansøgning Markedsføringsansvarlig” i Emnefeltet.
 Vi afholder samtaler løbende og ansætter med det samme, 
at det rigtige match byder sig. Vi glæder os til at høre fra dig.

For ventet startdato: Hurtigst muligt - meget gerne 1.   august 2022 
Ved spørgsmål:  Kontakt Celia, medejer, direkte på tlf.  24468393

Arbejdsopgaver under ansættelsen:
 
- Forundersøgelser i form at købsadfærd, 
genkøbsprocent mv.

- Analyse af hvad vores kunder vil 
forvente af nyhedsbrev

- Analyse af hvad vores kunder kunne 
ønske af en kundeklub

- Udarbejdelse af ny markedsføringsstrategi

- Udvælgelse af e-mail automatiserings platform

- Planlægning af kundeklub og indhold

- Strukturering af automatiske e-mail flows

- Oprettelse af mailliste/kundedatabase

- Strukturering af diverse push/retargeting 
kamapagner på SoMe

- Handleplan for oprettelse af kundeklub på 
hjemmesiden

- Løbende tilretning af markedsføringsindsat-
serne, så vi sikrer at alle platforme spiller
sammen, e-mails bliver triggered rigtigt mv.

Cloud Celebration er en virksomhed med base i Randers, der forhandler tryksager til livets store begivenheder -
fra Save The Date kort og invitationer til takkekort. Det startede ud med invitationer som hjemmeprintfiler tilbage i 
september 2017 - og er siden vækstet til hele designlinjer, som tilbydes trykt og leveret direkte til kunden. 
Vi kigger ind i en spændende tid det næste halve år, hvor vi skal have optimeret alt fra vores markedsføring og 
produktsortiment til vores interne processer; så vi skal have flere med på rejsen.


