Strategisk tænkende og operationelt eksekverende

Marketing Specialist
søges til højteknologisk virksomhed i vækst
CELVIVO ApS, Værløse

Vil du være med til at løfte vores marketing- og kommunikationsplatforme til et nyt niveau? Har du på en
gang en både analytisk og nytænkende tilgang til marketing – og vil du stå for udvikling og optimering af
vores måder at markedsføre på?
Til en nyoprettet stilling som Marketing Specialist for vores videnskabelige udstyr til at dyrke celler i 3D søger
vi en marketing-entusiast, som vil medvirke stå for hele paletten: fra beslutninger om relevante aktiviteter
over udarbejdelse af go-to-market-plan for vores højteknologiske produkter til analysearbejde.
Ansvaret indebærer ligeledes proaktiv igangsættelse af aktiviteter på sociale medier, websiteoptimering og
økonomisk styring af kampagner og projekter.
Hele marketingområdet bliver dit felt og du brænder for at være udførende på alle områdets aktiviteter, fra
strategisk udvikling af området til operationel eksekvering og produktion; sidstnævnte i tæt samarbejde med
selskabets salgsafdeling.
Dine opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny-udvikle marketingområdet med henblik på at sikre digital lead generation
Føre vores marketingmetoder helt up-to-date med udgangspunkt i målgruppen
Forfatte og producere marketingsmateriale, der sælger videnskabelige produkter
Ansvar for produktområdets website og aktiviteter på sociale medier som LinkedIn og Twitter
Selvstændigt initiere og implementere optimeringsmuligheder
Udvikle, planlægge, koordinere, gennemføre og effektmåle kampagner
Udføre relevante analyser af markeder, kunder og konkurrenter
Styring og planlægning af budget i forbindelse med konferencer og kampagner
Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

Din profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx cand.merc., journalist eller naturvidenskabelig
retning på kandidatniveau med dokumenteret marketingerfaring.
God forståelse for onlinemarketing, community management og sociale medier - forstår at skabe
værdi på relevante platforme
God til at formulere tekst til markedsføring af videnskabelige produkter
Evner selvstændigt at konvertere teknisk information til marketingmateriale
Dygtig analytiker – udvikler og optimerer marketingstrategi- og aktiviteter på et faktuelt grundlag
Kan udvikle databaserede indsigter og har et godt kendskab til brugen af forskellige online systemer
og værktøjer (fx CMS-systemer, Google Ads, SEO og Analytics)
Daglig bruger af billedbehandlingsprogram så som Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign
Vant til at arbejde med målsætninger, budgetter og budgetopfølgning
Analytisk, kommerciel, initiativrig og handlekraftig i tilgangen til opgaver
Bopæl i kørselsafstand fra Værløse

Arbejdet med marketing for at generere øget salg er det område, du brænder for. Du kan ikke lade være
med at udvikle og optimere, og du vil gerne have hænderne på processen fra start til slut.
Optimalt har du tre-fem års erfaring fra en lignende stilling. Vi forestiller os, du sidder i en virksomhed, hvis
kerneydelse er industrielt salg af udstyr. Alternativt sidder du i et bureau og har en analytisk tilgang og et
kommercielt sigte mere end en kreativ grafisk orientering.

Det er afgørende, at du selvigangsættende, proaktivt og passioneret arbejder på alle planlægningsniveauer,
lige som du lægger den dedikerede indsats i at lykkes med dine opgaver, som jobbet kræver.
Din viden om markedsføring er helt up-to-date og du tager naturligt initiativ til at identificere nye måder at
markedsføre på – også inden for et teknisk og vidensbaseret kerneområde.
CelVivo har brug for dig til at opbygge og drive en markedsrettet identitet. Det bliver således din opgave at
sikre, at vi udvælger medier med udgangspunkt i vores målgruppe så produkterne rammer kundens behov.
Du brænder for at arbejde i en mindre og flad organisation med stort vækstpotentiale, hvor to dage ikke er
ens og dine muligheder for at påvirke udviklingen er store. Du vil trives i et ambitiøst og agilt team af
veluddannede vidensmedarbejdere, som har en uformel tilgang, højt til loftet og stor indbyrdes respekt.
Om os:
CelVivo er en mindre virksomhed i stærk vækst, som leverer et avanceret system til at dyrke cellekulturer i
3D. Dette gør at modeller dyrket i vores system har funktionalitet som i meget høj grad minder om hvad man
ser i mennesker. Vores vækststrategi er ambitiøs og blandt andet global udbredelse. CelVivo har B2B salg til
hele verden indenfor et akademisk segment primært i cellebiologisk og biomedicinsk forskning, men med
ambitioner om at udbrede metoderne til et større segment.
Dine kolleger består af kompetente og initiativrige ingeniører, forskere og teknikere. Fælles for alle er, at de
motiveres af CelVivos mission om at servicere forskere med fremragende løsninger til cellebiologisk
forskning.
Vi tilbyder en spændende og afvekslende stilling i et dynamisk og inspirerende miljø, der byder på moderne
teknologi.
Søg stillingen:
Din ansøgning behandles fortroligt, samtaler afholdes løbende. Send ansøgning og CV til: Torsten Due
Bryld, tdb@celvivo.com

Læs mere om os på www.CelVivo.com

