Marketingkoordinator til vores ERMAX Team søges
ERMAX søger en dygtig og engageret marketingkoordinator, som er stærk på det grafiske og
kommunikative område, og som har lyst og mod til at indgå i vores team i en travl og spændende hverdag.
Vi er en virksomhed, der varetager udvikling, produktion og montage af belysningsprodukter til OEMsektoren, der sælges gennem vores søsterselskaber samt udvalgte direkte kunder i Europa.
Stemningen på kontoret er åben og der er god dynamik i vores team, og selvom der bliver løbet stærkt, så
er der altid plads til godt humør og positive vibes.
Opgaverne spænder bredt inden for marketing
hvor størstedelen af de grafiske opgaver laves in-house, og vores fornemmeste opgave er, at få vores brand
endnu mere udbredt og synligt.
-

Opdatering og vedligeholdelse af vores website (CMS-system)
Udarbejdelse af grafisk materiale til website, kataloger, kampagner, SoMe m.m.
Udarbejdelse og opdatering af kataloger og produktbrochurer
Vedligeholdelse af digital billeddatabase
Udarbejdelse og opdatering af manualer, brugervejledninger og produktark
Deltage i planlægning og koordinering af fagmesser
Og alt andet, der lander på vores bord

Vi forestiller os, at du:
- Har en relevant grafisk uddannelsesmæssig baggrund, som du efterfølgende har kombineret med
praktisk erfaring, hvor du har stiftet bekendtskab med de fleste af de ovennævnte opgaver
- Har erfaring med at arbejde med CMS-systemer og Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator.
- Har et skarpt grafisk øje, så du kan hjælpe med at tage billeder og redigere billeder til kataloger,
Web, SoMe m.m.
- Er frisk og modig på at tage fra, og vil være en del af en travl hverdag, hvor det tit går hurtigt, men
vi aldrig har for travlt til at hjælpe hinanden
- Sprogligt behersker engelsk og gerne tysk i skrift og tale.
Supert, hvis du også har nogle af følgende egenskaber:
- Trives godt med mange forskelligartede opgaver
- Kan fungere i en travl hverdag, der ikke altid kan skemalægges
- Kreativ og fyldt med ideer, der skal afprøves samt en praktisk tilgang til opgaverne
- Grundig og detaljeorienteret, og god til at skabe struktur og processer
- Udadvendt, godt humør, masser af gåpåmod og positive samarbejdsevner
Spændende udfordringer i en virksomhed med ambitioner
Kan du se dig selv i ovennævnte stilling, som byder på gode personlige udviklingsmuligheder i en
spændende kompakt virksomhed, der er en del af den internationale koncern BPW Bergische Achsen i
Tyskland, så send os en motiveret ansøgning og CV til: elh@bpw.dk – mærket ”Marketingkoordinator” i
emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17.01.2022, og der vil løbende blive indkaldt til
samtaler.
Har du spørgsmål til den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte Marketing Manager Hanne
Stougaard på telefon 7634 8270 eller has@ermax.dk.
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Om ERMAX A/S
ERMAX A/S
har hovedsæde i Kolding, og har været en del af BPW Gruppen i Tyskland siden 1968. Ermax udvikler og
producerer et bredt kvalitetsprogram, branded Ermax®, bestående af belysning, kabelsystemer, samlebokse
og elektroniske kontrolenheder samt elektrisk udrustning til erhvervskøretøjer og industrielle applikationer.
Brugen af både glødepære-, hybrid- og LED teknologi samt de nyeste produktionsteknologier gør, at
udvalget af Ermax® single- & multi-funktionslygter er yderst kompatible, og dækker stort set alle
anvendelser. Ermax A/S er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2015. www.ermax.dk

BPW Gruppen, der er ejerledet, omfatter 70 virksomheder over hele verden og beskæftiger ca. 7.000
medarbejdere. www.bpw.de

