Social Media ansvarlig søges
Vi har en klar ambition om at være frontløber på de sociale medier og sikre markant synlighed i
det offentlige rum. Derfor søger vi en dynamisk og innovativ person, som vil være med til at styrke
vores position på de sociale medier.
Kan du levere levende fortællinger, som styrker og forbedrer vores medieomtale og skaber salg af
alle brands i koncernen? Så er det dig, vi leder efter.
Med et nyåbnet boutique hotel, 6 restauranter i Danmark og et slotshotel med Michelin-restaurant forventes du at kunne planlægge marketingkampagner samt udarbejde SoMe strategier på
tværs af de forskellige brands med hver deres unikke positionering i markedet.
Kvalifikationer:
• Du har praktisk erfaring med annoncering, re-targeting og kampagneplanlægning på de sociale medier og er superbruger af Facebook Business Manager.
• Du er vant til at arbejde med KPI, ROI, målgruppeanalyser, loyalitetsopbygning, kunderejsen, community management, indholdsstrategier og relevant jura.
• Du kan arbejde i de fleste relevante programmer og kan lave flatlays, GIFs og motion graphics og har sans for inspirerende tekster, billeder foruden video content.
• Du har formentlig en relevant uddannelse inden for kommunikation, marketing, design eller medievidenskab.
• Du er innovativ, dynamisk og positiv.

Vi tilbyder:
• Et spændende og udfordrende job med tre stærke brands med vokseværk.
• Et godt team med erfarne kollegaer.
• En dynamisk og udfordrende hverdag i hotel- og restaurationsbranchen.
• Løn efter kvalifikationer.

OM VIRKSOMHEDEN
•
•
•
•
•

En spændende og ambitiøs arbejdsplads i konstant udvikling.
En dynamisk hverdag i hotel- og restaurationsbranchen, hvor ikke to dage er ens.
En ambitiøs, ejer-ledet virksomhed med plads til initiativ og virkelyst.
En uformel og humoristisk omgangstone med professionelle og dygtige kolleger.
Koncernen består af Dragsholm Slot, 6 Brdr. Price Restauranter og Byens Hotel.

I vores virksomheder arbejder vi med værtskab, gastronomi og oplevelser på højeste niveau. Vi søger en kollega til en fuldtidsstilling med base på kontoret i Rosenborggade nær Nørreport i København.
Send venligst din ansøgning og CV stilet til Head of Sales and Marketing – Marlene Rovsing på mail:
job@brdr-price.dk
Vi kalder løbende til samtale og ansætter, når vi finder det rette match.
Vi ser frem til at høre fra dig.

