
Energisk og idérig marketingmedarbejder  
søges til barselsvikariat

Brænder du for marketing og koordinering? Trives du med en travl og spændende hverdag fyldt med 
variation, sparring med kollegaer og resultatorienterede opgaver, så er det her job lige noget for dig. 
 
Cycle Service Nordic søger en energisk og idérig marketingmedarbejder med stærke grafiske  
kompetencer til et 8 måneders barselsvikariat. Der er mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Cycle Service Nordic 
Cycle Service Nordic er en nordisk virksomhed med hovedkontor i Odense. Virksomheden beskæftiger 
sig med distribution af produkter inden for cykeltilbehør og -reservedele til professionelle cykelhandlere 
i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vores portefølje består af kendte brands som SRAM, RockShox, 
XLC, DT Swiss, MET, Schwalbe, Muc-Off, PurePower m.m. 
Vi er en del af den hollandske koncern Accell Group, der har specialiseret sig i cykelmarkedet, hvilket 
har gjort gruppen markedsledende i Europa inden for elcykler, samt anden størst inden for distribution  
af tilbehør og reservedele til cykelbranchen. Som distributør varetager vi en del opgaver på vegne af  
de mere end 45 brands, som vi har i vores portefølje, hvilket omfatter den lokale markedsføring. 
Markedsføringsopgaverne varetages i et samspil mellem vores Brand Management og Commercial 
afdeling, hvor denne stilling vedrører sidstnævnte.

Jobbeskrivelse
Da vores kollega går på barsel, søger vi en barselsvikar til et vikariat på 8 måneder. Men da vi er  
en virksomhed i stor vækst, kan der være mulighed for en potentiel fastansættelse efter vikariatet. 
Som marketingmedarbejder vil du beskæftige dig med en bred vifte af opgaver inden for marketing- 
kommunikation. Du vil have det primære ansvar for koordineringen og eksekveringen af de aktiviteter, 
der er planlagt for perioden.  
 
Aktiviteterne vil primært relatere sig til følgende områder: 
 - Udarbejdelse af grafisk materiale såsom webbannere, annoncer, flyers, kataloger etc.
 - Opsætning af nyhedsbreve, erfaring med MailChimp er et plus, dog ikke et krav
 - Koordinering af deltagelse i events/udstillinger primært i Danmark
 - Koordinering af materiale til events/udstillinger i Norge, Sverige og Finland
 - Koordinering af praktikaliteter omkring sponsorater både af atleter og events
 - Andet forfalden arbejde inden for marketing, brand management, webshop, content etc. 
 
Du vil til daglig indgå i vores kommercielle afdeling, der i dag består af en marketingansvarlig,  
en web- og GDPR-ansvarlig, og ledes af vores Regional Sales- & Commercial Manager. 
Til daglig vil du arbejde på vores hovedkontor i Tietgenbyen, Odense. 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.  
Arbejdsmængden kan variere i perioder, og her forventes fleksibilitet i forhold til arbejdstid.  
De 37 timer skal altså ses som et gennemsnit.
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Profil og kompetencer
 - Uddannet inden for marketingkommunikation f.eks. multimediedesigner, marketingkoordinator,  
  markedsføringsøkonom eller lignende
 - Evner inden for grafisk design og særligt erfaring med Adobes programmer (Photoshop)
 - Stærke koordineringsevner i et aktivt og omskifteligt miljø
 - Sprogkompetencer: Flydende i dansk og engelsk både skriftligt og tale – kendskab til norsk/svensk/ 
  finsk er et plus, men kræves ikke
 - Høj grad af ansvarsbevidsthed, stræben efter at gøre sit bedste og en ægte holdspiller
 - Erfaring med koordination af events og sponsorater
 - Personlig interesse for cykling er et stort plus, da du kommer til at arbejde med cykelnørder

Vigtige datoer
Ansættelse: 1. august 2020 til 31. marts 2021 (med mulighed for efterfølgende fastansættelse).
Samtaler afholdes løbende.

Lyder ovenstående som dit drømmejob?
Send en motiveret ansøgning og et detaljeret CV til René Sonny Hansen: RSH@cycleservicenordic.com

Du kan læse mere om Cycle Service Nordic og Accell Group her:

https://www.cycleservicenordic.com/da/info/om-os/

https://www.accell-group.com/en/about-us/profile/profile.htm 
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