
Vi søger en erfaren og struktureret marketing-
ansvarlig, der kan varetage og udvikle vores 
tiltag inden for marketing og kommunikation. 
Er det dig?

OM INLOGIC
inLogic er en ung og sund virksomhed, som i tæt 
samarbejde med Microsoft og en række andre spændende 
samarbejdspartnere udvikler software til uddannelsessektoren. 

Vi er i vækst både nationalt og internationalt og vi er stolte 
af at have et særdeles godt ry blandt vores kunder. Vi er et 
engageret team på 12 medarbejdere, som holder til i store og 
lyse lokaler ved motorvejsafkørsel 56 nær Horsens.

DINE OPGAVER
Hverdagen som marketingansvarlig er alsidig og består af 
mange forskellige opgaver, bl.a. at:

• Vedligeholde og udvikle salgsmaterialer, bl.a. brochurer og  
 produktark
• Varetage og udvikle vores hjemmeside, inLogic.dk
• Udvikle digitalt indhold, som f.eks. blogindlæg og videoer, der  
 hjælper og inspirerer vores kunder
• Skrive nyhedsbreve
• Koordinere events, f.eks. salgsseminarer og ERFA-møder
•	 Varetage	og	udvikle	grafik	til	brug	på	vores	forskellige		
 kontaktpunkter
• Fungere som backup for salgschefen

DIN BAGGRUND
Vi ønsker en marketingansvarlig, der: 
• Har to års erhvervserfaring og gerne en relevant   
 kommunikations-/ marketinguddannelse.
• Brænder for kommerciel kommunikation, er struktureret og  
 kvalitetsbevidst
• Formår at arbejde selvstændigt og træffe egne beslutninger
• Evner selv at se muligheder og skabe løsninger i det daglige
• Har drive og er initiativrig 
• Er god til at koordinere og overholde deadlines
• Er serviceminded og kan lide kundekontakt

Kendskab til IT-branchen er en fordel, men ikke et krav. 

KOMPETENCER
• Wordpress
• InDesign
• Photoshop
• Sociale medier
• SEO & Google Adwords
• Fejlfri formulering på dansk og engelsk
• Generelt IT kendskab

VI TILBYDER
• En attraktiv lønpakke
• Et sjovt og udfordrende job
• En hverdag med plads til humor og kreativitet
• Gode udviklingsmuligheder
• Fri telefon og internet
• Frokostordning

ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt og behandler ansøgninger 
løbende, så send din ansøgning nu. Jo før vi får din ansøgning 
og jo før du kan starte, jo bedre. Vi indkalder til samtale, når de 
rette kandidater er fundet. 

INTERESSERET?
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, dit CV og evt. 
relevante bilag hurtigst muligt. Bemærk: Kun ansøgninger på 
dansk, som modtages via mail til job@inlogic.dk kommer i 
betragtning. 

Vil du vide mere om inLogic, så læs evt. Jysk Fynske Mediers 
artikel om os i deres Ehverv+ tillæg. Artiklen er på side 10+11 
på www.e-pages.dk/ugeavisenvejle/350.

Du er også velkommen til at kontakte vores direktør, Justin 
Howson, på tlf. 22 37 93 37, hvis du har spørgsmål eller ønsker 
yderligere information om stillingen. 

ENGAGERET MARKETINGANSVARLIG SØGES 
- er det dig?

Vil du vide mere om inLogic 

og vores UMS løsning, så se 

videoen ’Hvad er UMS?’ på 

www.inlogic.dk

mailto:job@inlogic.dk
http://www.e-pages.dk/ugeavisenvejle/350/ 

