envision søger Digital Communication Specialist
Digitale kanaler er en naturlig del af al kommunikationsplanlægning. Vi
har brug for endnu en rådgiver, som kan vejlede vores kunder om
effektiv digital tilstedeværelse.
Din profil
Du trives med det ansvar, der følger med at drive omfattende digitale platforme
og har flere års erfaring, men ønsker at løfte din karriere på et vidensbaseret
reklamebureau.
Du vil få direkte kontakt med bureauets kunder og derfor er det vigtigt, at du er
udadvendt og i stand til at rådgive vores kunder indenfor digital strategi,
markedsføring og forretning. Vi forventer, at vi du har minimum 3 års konkret erfaring
med:
* Digital strategi og medieplanlægning
* Dialog markedsføring
* On- og off-line customer journey
* Optimering – herunder CRO, LPO og split-test
* Social media
Du brænder for at omsætte din viden til konkrete kreative løsninger, der har rod i
indgående forretnings- og kommunikationsforståelse.
Jobbet
Du vil komme til at deltage i planlægning, løbende optimering og efterfølgende
evaluering af indsatser og kampagner med speciel fokus på effekten af de digitale
medier.
Du vil også være med til at udarbejde nye produkter og strategier for hvordan vi kan
optimere og skabe sammenhæng i kommunikationen på tværs af et stadigt stigende
antal kanaler.
Du vil blive en del af et dynamisk team af digitale rådgivere, som sammen med det
øvrige kundeteam, skal udvikle og udfordre løsningerne.
envision
Vi vil glæde os til at byde dig velkommen på et af Danmarks bedste reklame- og
vidensbureauer, der arbejder med nogle af de allermest spændende brands indenfor
flere forskellige brancher.
At arbejde vidensbaseret er kendetegnende for envision og grundige studier af
forbruger, marked og mærke er omdrejningspunktet i en konstant monitorering af
forbrugertendenser. Start gerne med at læse vores bøger og rapporter om bl.a.
sundhed, fødevarer, sponsorater og digitale medier.

Du vil desuden opleve et levende, passioneret og kompetent hus med fokus på
strategisk arbejde, kreative og innovative løsninger og automatisering af alle
processer. Det sidste for at vi altid er på forkant med de teknologiske muligheder, der
opstår inden for produktion af kataloger, emballager og digitale løsninger.
Send din ansøgning til job@envision.dk mrk. ”DCS”. Spørgsmål kan rettes til
kontaktdirektør Christian Kirkegaard på chki@envision.dk, tlf. 29684905.
Ansøgningsfrist den 10. februar 2017.

