
Miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed

DENIOS søger en marketing koordinator til barselsvikariat (37 timer/ugen)

Vores dygtige Marketing Manager går på barsel til september. Vi søger derfor efter en barselsvikar, der kan varetage alle kommunika-
tions- og marketingrelaterede opgaver i hendes sted. Så er du hajtænder-skarp til marketing, og er du tosseglad for kommunikation, 
vil du passe godt ind som vores nye marketing koordinator hos DENIOS Danmark i Fredericia.

Om din nye arbejdsplads

DENIOS Danmark er et datterselskab til DENIOS AG, der har hovedsæde i Tyskland. MEN du finder DENIOS i hele verden, og du, 
som vores dygtige barselsvikar, vil få kontakt til dine marketingkollegaer rundt om i hele verden – især her i Europa. 

DENIOS fokuserer på at udvikle og producere produkter, der passer på nøgleordene ”miljøbeskyttelse” og ”sikkerhed på arbejde”. 
I Danmark er vi et rent rådgivnings- og salgskontor med produktion og lager i Tyskland og Frankrig. Vores kundegruppe er som 
udgangspunkt B2B.

I vores sortiment har vi blandt andet opsamlingskar, personlige værnemidler, skræddersyede containerløsninger til lagring, stink-
skabe, gasflaskeskabe, absorbenter, pumper, nødbrusere, tappestationer, tromler, IBC palletanke og meget andet. Faktisk når vi op 
på over 10.000 produkter i vores webshop. Desuden har vi vores egne mærker (udover selvfølgelig DENIOS-mærket): DENSORB, 
FALCON, SpillGuard® og bio.x. 

De opgaver, du blandt andet skal varetage, er:

• Opdatering og håndtering af hjemmeside
• Kontaktperson til vores nye hjemmeside går i luften (marts 2021)
• Google Adwords med opdatering af søgeord, kampagner, annoncegrupper og negative søgeord mv.
• Opslag og billeder vores sociale medier; Facebook, LinkedIn og Youtube
• Skrive æggende, dækkende og vækkende artikler til diverse nyhedssider
• SEO optimering af hjemmeside i onlineprogrammet Ahrefs (i tæt samarbejde med vores tyske kollegaer)
• Yde support til vores tyske kollegaer (i forhold til ændringer på den danske hjemmeside, Google Adwords, nyhedsbreve mv.)
• Oprettelse af nyhedsbreve i tæt samarbejde med vores tyske kollegaer
• Google Analytics med henblik på status og analyse af trafik af brugere
• Diverse ad hoc opgaver
• Oprettelse af ’tickets’ i forhold til fejl eller problemer som kræver support fra Tyskland
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Send os din ansøgning og CV

Send din ansøgning og CV til René Skovgaard Frøslev på ref@denios.dk hurtigst muligt og ikke senere end 15. juni. Vi indkalder 
løbende til samtale, men venter gerne på den helt rette kandidat. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. René kan fanges på 76 24 40 88 eller 29 41 05 07. 

Vil du læse mere? Så smut forbi vores hjemmeside: https://www.denios.dk/ 

Hvem er du?

Det lyder måske som et filosofisk spørgsmål, men vi vil så gerne finde en, der kan passe ind i vores lille danske team. Derfor ser vi 
gerne, at du er selvkørende, idet du kommer til at sidde med mange af opgaverne selv. Dog skal du også være god til samarbejde 
og sparring, da du i starten vil arbejde tæt sammen med vores nuværende Marketing Manager og på sigt muligvis praktikanter. 
Derudover er det et plus, hvis du allerede har kendskab til eller erfaring med nogle af ovenstående opgaver fra tidligere stillin-
ger. Vi forventer, at du er klar på at lære om vores mange produkter, så du kan skrive storsælgende og entusiastiske artikler til 
diverse nyhedssider og vores eget nyhedsbrev. Du skal endnu videre skrive fejlfrit dansk, og som udgangspunkt skal du kunne 
flydende engelsk, da al kommunikation med vores tyske kollegaer og andre DENIOS selskaber foregår på engelsk. Hvis du kan 
tysk, er det kun et plus. 

Hvornår skal du starte?

Vi ønsker en så glidende overgang som muligt, og derfor ser vi gerne, at du kan starte omkring 15. juni – eller snarest derefter. På 
den måde vil du få oplæring og hjælp til opgaver og generelt lære om DENIOS før og efter sommerferien, inden vores nuværende 
marketing koordinator smutter på barsel. Således vil barselsvikariatet også gælde i 12-13 måneder. Stillingen er på 37 timer ugentligt, 
og din arbejdsplads ligger i Fredericia. 

Lille virksomhed, stort fællesskab

I DENIOS Danmark er vi ikke så mange, og derfor nyder vi også godt af et tæt fællesskab, hvor vi hygger os på tværs af afdelinger 
og profiler. Vi sidder i åbne kontorer, og derfor flyder samtaler også mere frit og spontant i mellem os. Du skal være klar til at indgå i 
vores tætte fællesskab, hvor der er fokus på humor og faglig stolthed. Vi har nogle faste mødetider, som lyder på 8:00-16:00 mandag 
til torsdag og fredag 8:00-15:00. Dog kan vi være fleksible, hvis der er behov for det.


