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Erfaren marketingskoordinator til fast stilling 

Vil du være med til at udvikle og drive markedsføringen i en af Aalborg nye, men hurtigst 
voksende virksomheder? Har du mindst tre års erfaring med målrettet og digital markedsføring? 
Kan du planlægge sammenhængende markedsføringsindsatser, til landets største detail- og 
dagligvarebutikker? Så læs med her! 
 
Om jobbet 

Piranya har udviklet en række digitale løsninger til landets største dagligvarer koncerner. Piranya 
varetager bl.a. salg af convinience produkter online. Du kommer til at stå for planlægning, koordinering 
af kampagner til daglivarerbutikkernes webshop, SoMe, infoskærme m.m. 

Resultaterne bliver målt og vejet på den omsætning, som der bliver skabt igennem Piranya’s webshop-
løsninger. 

Ydermere forventes det, at du sideløbende kan promoverer Piranya’s profil på web, SoME m.m. Din 
indsats skal være med til at synliggøre forskellene og differencerier Piranya’s løsninger ift. andre 
udbydere, så vi kan udvide produkterne til andre convinience brancher. 

Vi forventer, at du går all in i jobbet, da du bliver førstemand i en voksende marketingsafdeling med 
kæmpe potentiale. Vi får nye kunder hver eneste uge og med dig vil vi kunne tilbyde, dem tilpasset 
markedsføring. 
 
 
Din profil og baggrund 
 
Vi leder efter dig, der er både engageret, idérig og kreativ og samtidig struktureret og analytisk og så er 
det er en fordel, hvis du kan tænke anderledes og til tider lidt skævt og kreativt. Det gør vi nemlig  
 
Du tænker i projektledelse og sikrer, at vores markedsføring og kommunikation er sammenhængende, 
forstår sammenspillet imellem web, SoMe, fysiske butikker og sammenhængen i mellem netop dette. 
Du arbejder selvstændigt, men fungerer også i et samarbejde. 
 
Du kommer til at arbejde tæt med vores udviklere, som vil kunne hjælpe med at føre din ”skæve” 
tilgang og kreative side ud livet. Så det er en fordel, hvis du har kendskab til online salg, digitalisering af 
fysiske butikker el. lign. 
 
I samarbejde med marketingsansvarlige lægger du budget og styrer økonomien inden for dit område. 
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Kravene til dig 
 
Vi ser gerne, at du allerede har praktisk erfaring og er vant til at kommunikere med en bredmålgruppe. 
 
Desuden forventer vi, at du: 

 Du har mindst tre års praktisk erfaring med målrettet online markedsføring og kommunikation 
 Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for markedsføring eller kommunikation 
 Du har erfaring med SEO og Google Ads 
 Du kommunikerer med personlig gennemslagskraft, skriver fejlfrit 
 Du er ikke bange for telefonisk kundekontakt eller i ”marken” 
 Du har erfaring med at anvende statistik til optimering og udvikling af kampagner 
 Du har erfaring med at skabe digitale fortællinger, der skaber engagement hos målgruppen 
 Du kan formulere en strategi, lægge en markedsføringsplan og udføre den 
 Du kan arbejde under pres 
 Du har erfaring med video, redigering m.m. 

Om Piranya 
 
Du bliver en central medarbejder i et team på 10 unge kreatører. Danskernes online købelyst stiger 
hvert eneste år og salget af fødevarer online var sidste år havde den højeste stigning i procent 
Arbejdsopgaverne spænder vidt, og vi hjælper hinanden, så du skal være indstillet på også at give en 
hånd med opsætning af webshops, når det kniber. Du får gode kolleger og et godt, travlt arbejdsmiljø 
med en uformel, munter og tillidsfuld omgangsform. 
 
Vi tilbyder 
 
En spændende, udfordrende og krævende fuldtidsstilling i en organisation i stærk udvikling. Der er 
gode muligheder for faglig udvikling og en høj grad af selvstændighed i jobbet. 
 
Tiltrædelse snarest muligt og senest pr. 15. januar eller senest 15. februar 2020. Du ansættes i Piranya 
med reference til marketingsansvarlig. Ansættelse og aflønning efter kvalifikation. 
 
Vi har base i Aalborg tæt placeret ved Storcenteret og med gode parkeringsmuligheder. 
 
Information 
 
Send din ansøgning til al@piranya.dk  
 
Ansøgningsfrist 15. december 2019 kl. 23.59. 
 
Du er velkommen til at kontakte os: 
 
Markeringsansvarlig Anders Lønstrup, tlf. 20 49 80 16, al@piranya.dk 
 
Samtaler gennemføres hurtigst muligt 
 
 
Vi ser frem til at høre fra dig  
 
 

mailto:hcne@ucsyd.dk
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