
• Markedsføring og kommunikation tilpasset DAMPA's målgrupper, der følger fastsat strategi.

• Kommunikation og annoncering på sociale medier.

• Kommunikation med DAMPA's samarbejdspartnere.

• Planlægning af deltagelse på nationale og internationale messer.

• At skrive og producere stærkt indhold til artikler, hjemmeside, annoncer, brochurer og SoMe.

• Grafisk opsætning af ovenstående indenfor DAMPA's fastsatte visuelle identitet.

• Opdatering og redigering af DAMPA's hjemmeside (Wordpress).

Stærk kommunikatør
Vi forventer, du har erfaring og er uddannet indenfor marketingfaget f.eks. Cand. Merc. 
eller lign. Du kan bevare overblikket og det gode humør, samt arbejde struktureret med 
skarp prioritering - også når det går stærkt. Du er fleksibel og har stort drive for at lære om 
marketingmetoder og -trends for herefter at tilpasse og implementere det i DAMPA's 
fastsatte strategi. 

Som person er du udadvendt team-player med stærke kommunikations- og samarbejds-
evner, samt forståelse af vigtigtigheden af at fastsatte deadlines bliver overholdt.  
Du er ansvarsfuld med masser af gå-på-mod og viljen til at lære. Du kan holde overblik 
over flere opgaver på samme tid og prioritere ud fra en fastsat strategi. 

Vil du være en del af Dream Team DAMPA?   
Vi tilbyder en spændende stilling med gode kollegaer og fuld fart på. Vi arbejder i 
selvstyrende teams i en flad organisationsstruktur og tilbyder en hverdag i et miljø med 
både stor frihed og stort ansvar.

Har du sprøgsmål til stillingen kontakt Charlotte Pabst på cpa@dampa.dk.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Hvis du kan se dig selv i denne stilling, venligst send din ansøgning og CV, 
mærket ”Marketingkoordinator”, til Charlotte Pabst på cpa@dampa.dk.

DAMPA ApS søger

dynamisk marketingkoordinator
Har du vindermentalitet og klar til at arbejde med marketing i en international virksomhed?
Kan du arbejde struktureret og efter fastsat strategi? 
Har du grafisk flair og kan arbejde indenfor DAMPA's visuelle identitet? 

Så er det dig vi søger! 

For at styrke vores marketingindsats, søger vi en arbejdsom, dynamisk og initiativrig 

marketingkoordinator. 

Dine opgaver vil primært bestå af:




