Marketingkoordinator
Lyras A/S

Brænder du for marketing og vil du med ombord hos Lyras og være del af en virksomhed i vækst?
Én af vores dygtige medarbejdere i marketing har internt skiftet stilling i virksomheden, og derfor
søger vi en ny kollega til vores dygtige marketingteam.
Hos Lyras A/S udvikler og producerer vi koldpasteuriseringsanlæg til fødevareindustrien med et særligt
fokus på mejerier. Vi er en vækstvirksomhed, som i år har ansat over 20 nye medarbejdere og ambitionen er, at vi bliver endnu større. Vi er en virksomhed, der er nytænkende omkring bæredygtighed og
vores teknologi er en optimering af en traditionel produktionsmetode. Koldpasteuriseringsmetoden
med UV-lys er den første af dens art i verden og vil tilbyde markedet den absolutte mest bæredygtige
metode inden for pasteurisering.
Vil du med på rejsen?
Se video om Lyras her: www.youtube.com/watch?v=3DFI0HyQ1Hk

Opgaven
Du bliver det primære bindeled mellem salg og marketing, og får derudover en bred berøringsflade i
virksomheden. Du vil komme til at arbejde med mange forskelligartede marketingopgaver, og dit primære fokus er, at sikre en præcis og målrettet branding af Lyras.
Derudover vil du, blandt andet, komme til at arbejde med udvælgelse af markeder, kommunikation
internt og eksternt, salgsfremmende aktivitet ifm. branding af Lyras som virksomhed og vores produktsortiment. Vi er en international virksomhed så vores markedsføringsstrategi vil være henvendt til B2B,
men også til B2C på længere sigt. Du vil bidrage med, at vores markedsføring bliver effektiv, målrettet og
professionelt – sagt på beskeden nordjysk – markedsføring i verdensklasse.
Du bliver en del af et kreativt, dynamisk og ambitiøst marketingteam og refererer til Head of Marketing.
Dine primære opgaver er:
•
Branding af Lyras, herunder content til SoMe
•
Udarbejdelse af salgsfremmende materialer og værktøjer
•
Optimering og skabelse af indhold til website
•
Manuskripter til webinars

•
•
•

Tekstindhold til PR-aktiviteter og annoncering
Udarbejde diverse markedsanalyser i samarbejde med teamet
Diverse marketingsopgaver

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet inden for marketing og har minimum 2-4 års erfaring fra en lignende
stilling. Du er selvstændig og proaktiv samt har et internationalt udsyn i din tilgang til marketing.
Vi lægger vægt på, at du:
• Har en skarp pen og er en dygtig tekstforfatter – på såvel dansk og engelsk på meget højt niveau
• Formår at sætte dig ind i data og kan formidle værdien af disse
• Er struktureret, analytisk, ansvarsbevidst og nysgerrig på ny viden
• Har et godt humør og lysten til at gå forrest på nye opgaver, som ikke altid er defineret
• Er fortrolig med Office-pakken

Er du interesseret?
Der tilbydes en lønpakke efter kvalifikationer, relevante kurser og seminarer. Vores virksomhed bærer
præg af en moderne ledelse og du vil opleve kollegaer, der er positive, hjælpsomme og brænder for
deres arbejde. Der er stor fleksibilitet og frihed i hverdagen og du vil selvfølgelig få en god start på dit
nye job via vores on-boarding program.
Send dit CV og ansøgning, hvis stillingen lyder interessant. Spørgsmål kan rettes til Recruitment og
HR Manager Niels Møller på 22 53 03 67. Ansøgningsfristen er den 11. juli, da vi ønsker opstart den 1.
september 2021.
Når du søger stillingen, føres du automatisk over i vores system, hvor din ansøgning, CV og øvrige bilag
kan uploades via https://lyras.dk/jobs/. Vi får besked, når materialet er uploadet. Det er vigtigt, at du
følger denne fremgangsmåde, idet vi på denne måde kan tilbyde en langt bedre sikkerhed og dermed
højere beskyttelse af dine personoplysninger. Vi gemmer dine data i op til 6 måneder og du giver dit
samtykke til dette. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på contact@
lyras.dk.

