Digital Marketing Manager til Verisure – Dansikring Direct A/S
Brænder du for digital markedsføring, og har du lyst til at arbejde i en international virksomhed i kraftig
vækst? Så har du muligheden for at blive en del af et dynamisk team, hvor der arbejdes i et højt tempo,
og hvor vi samtidig har det rigtig sjovt!

Om Verisure
Verisure – Dansikring Direct A/S er en del af Securitas Direct koncernen, der er en markedsførende
leverandør af sikkerhedsløsninger til private hjem og virksomheder. Med flere end 1,7 millioner kunder
og 9.000 medarbejdere i hele verden er vi nummer et i Europa og er stadig i kraftig vækst!
I Danmark er vi mere end 50.000 kunders foretrukne leverandør, når det drejer sig om valg af
sikkerhedsleverandør. Som virksomhed betragter vi dette som en tillidssag, og vi ønsker at levere den
bedste ydelse til vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Især digitale aktiviteter er et
vigtigt element i vores vækst og kontakten til vores kunder.

Jobbet
Du bliver del af marketing teamet i Danmark samtidig med, at du også har et meget tæt samarbejde til
vores nordiske kolleger. Du driver de digitale aktiviteter på daglig basis, og med din innovative og
kreative tankegang får du hele tiden idéer til, hvordan vi kan udvikle os. Du har en stærk forretningssans
og motiveres af at vide, at du øger mængden af indsamlede leads til vores forretning.
Dine opgaver primært være:
• Optimere og drive SEO og re-marketing
• Koordinere og analysere på SEM & SEO i samarbejde med bureau
• Udarbejde content til verisure.dk og landing pages
•
•

Gennemføre plan for A/B test (Optimizely) og drive digitale forbedringer
Udarbejde online salgsmaterialer og koordinere med Inhouse Sales

•
•

Drive og mappe den digitale customer journey
Dagligt at overvåge og analyser på performance på verisure.dk og kampagner

Profil
Du har en mellem- eller videregående uddannelse indenfor marketing. Dog er det vigtigt, at du har haft
minimum 1-2 års erfaring med digital markedsføring. Du kendetegnes for at være energisk, og med dit
stærke overblik, din strukturelle sans og datadrevne tilgang, evner du at drive flere kampagner
samtidigt.

Du har arbejdet med digital markedsføring og er hjemmevant med google analytics, SEM, SEO og gerne
noget kendskab til html. Du skriver levende og har erfaring med at producere digtalt content både til
hjemmeside og til kampagner på sociale medier. Du tager ansvar i det daglige, og det er en naturlighed
for dig at følge op på aktiviteterne og skabe overblik over resultater. Du er flydende i engelsk både skrift
og tale.
Som person er du proaktiv og du trives med at selvstændigt følge opgaver til dørs. Du er en innovator,
der stræber mod at være ”Best in Class”. Du har fokus på detaljerne i dit arbejde, og du har en generel
stærk analytisk og systematisk tilgang til dit arbejde med digital marketing.

Vi tilbyder
Vi har et brand med en unik historie, som vi brænder for og er stolte af! Alt hvad vi gør, er ud fra vores
vision: ”Det er en menneskeret at føle sig tryg og sikker”, og vi er kendte for vores vilje og mod til at gå
nye veje. Vi er fleksible og servicemindede, vi sætter høje – men realistiske mål – og når dem. Vi tilbyder
en høj grad af frihed og plads at slippe dit potentiale løs i en flad organisationsstruktur, hvor vi har et
uformelt og præstationsorienteret arbejdsmiljø. Vi belønner initiativ, beslutsomhed samt det, at du
tager ansvar og gør en forskel i hverdagen. Det er vores klare målsætning at sikre, at alle har balance i
arbejdet, som giver mulighed for succes i både privatlivet og arbejdslivet.

Er du den rette profil?
Sende os dit CV samt en motiveret ansøgning til Marketing Manager jette.schmidt@dansikring-direct.dk
Ansøgningsfristen er fredag d. 15. juli 2016, men da vi løbende behandler ansøgninger, vil vi anbefale
dig at søge hurtigst muligt.
Vi ser frem til at høre fra dig!

