Er du kreativ og god til at kommunikere?
- så har vi en spændende stilling til dig!
For at styrke vores marketingstrategi søger vi en medarbejder på fuld tid til at varetage vores samlede
markedsføring og stå for vores øvrige PR aktiviteter.
Vi er markedsledende erhvervsmægler i Region Sjælland – en markedsposition som vi har oparbejdet
gennem de seneste 20 år. Vi har tre afdelinger beliggende i Slagelse, Roskilde og Næstved, hvorfra
vores i alt 22 medarbejdere beskæftiger sig med salg, udlejning og anden rådgivning vedrørende
erhvervsejendomme.
Som ny marketingmedarbejder vil du blive ansvarlig for vores markedsføring indsats og eksterne
kommunikation. Du bliver ikke alene om markedsføringsindsatsen. Sammen med tre kolleger skal
du udarbejde og styre vores markedsføringsmaterialer, hvilket blandt andet består i emneprofilannoncering, image-profilering, brochurer og lignende på de forskellige platforme og medier, som
vi benytter. Herudover vil du få ansvaret for opsætning af og udarbejdelse af tekster til vores
nyhedsbreve, profilmagasiner, pressemeddelelser og lignende.
Du refererer direkte til ledelsesgruppen og vil få ret frie hænder. Vi har naturligvis konceptkrav, vi skal
leve op til, men der er også vide rammer til at udfolde kreativiteten. Vi arbejder efter begrebet frihed
under ansvar, som vi mener i høj grad giver motivation hos den enkelte medarbejder. Derfor forventer
vi, at du kan arbejde selvstændigt, er struktureret og god til at tilrettelægge din hverdag og
arbejdsopgaver, og at du er disciplineret i forhold til at overholde deadlines, samtidig med at du bevarer
høj kvalitet i dit arbejde, selv når det går stærkt.
Du vil få fast base i én af vores afdelinger men skal også være synlig i de to andre afdelinger, eventuelt
ved fremmøde hver anden uge eller efter behov. Formålet er at skabe synergier og inspirere hinanden
til nye spændende tiltag.
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for marketing og kommunikation og/eller
praktisk erfaring fra lignende arbejde. Det er vigtigt, at du er udadvendt og har stærke kommunikative
evner.
Vi forventer, at
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har erfaring med digital markedsføring – herunder sociale medier
er god til at formulere dig, skriver et korrekt dansk og er detaljeorienteret.
har erfaring med Adobes programpakke (InDesign, Photoshop og Illustrator)
har erfaring med udformning af nyhedsbreve
er superbruger af Office-pakken

Det er en fordel, hvis du har kendskab til mæglerbranchen, men det er ikke et krav.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte partner og erhvervsmægler Henrik
Nikolajsen på mail hkn@nybolig.dk eller mobil 4034 4292.
Send din ansøgning, CV og eventuelle andre relevante bilag til os på mail hkn@nybolig.dk senest den
1. december 2017. Vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse efter aftale men gerne snarest muligt.
Du kan læse mere om Nybolig Erhverv på www.nyboligerhverv.dk.

