
AL-LIFT ApS søger marketingkoordinator
AL-LIFT er i en rivende udvikling med mange nye spændende produkter.
Vi ønsker at forstærke indsatsen på salgssiden. 
Med reference til direktøren bliver du en del af AL-LIFTs salgsteam med ansvar for følgende opgaver:
 
·        Udarbejdelse og vedligeholdelse af salgsmaterialer, prislister og teknisk dokumentation
·        Vedligeholdelse af hjemmeside, herunder seo-optimering og adwords
·        Etablering og vedligeholdelse af fotoarkiv
·        Videoredigering
·        Udarbejdelse og udsendelse af e-mail kampagner
·        Andre løbende salgs- og administrative opgaver
 
Dine kvalifikationer:
·        Teknisk flair og gerne erfaring fra lignende stilling
·        Du behersker engelsk, både mundtlig og skriftlig.
·        Kompetent bruger af IT, herunder Office-pakken, Indesign, billed- og videoredigering
·        Du er serviceminded, proaktiv og brænder for at levere kvalitet og service internt og eksternt
·        Du kan lide en travl hverdag med mange forskellige opgaver
·        Du har både det store overblik samt sans for detaljen
·        Hvis du har kompetencerne, kan du også få arbejdsopgaver indenfor indkøb og eksportsalg
 
Vi tilbyder dig:
·        En meget spændende stilling, som du kan være med til at forme i forhold til dine kompetencer.
·        Et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor indflydelse på egne ansvarsområder prioriteres højt
·        En central funktion i salgskoordineringen mellem vores direktør, salg og produktion
·        Som udgangspunkt er der tale om en fuldtidsstilling, evt. deltid efter nærmere aftale.
 
Lyder jobbet som noget for dig, og mener du, at du har, hvad der skal til? Så kan vi næsten ikke vente med at høre fra dig.
Send din ansøgning hurtigst muligt - dog senest den 25. november 2018 til jp@al-lift.com, att.: Marketingkoordinator. 
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. For yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst direktør Allan Laursen, 
+45 4089 4478.
 
Om virksomheden
AL-LIFT er en virksomhed med 30 års erfaringsgrundlag indenfor produktion og udvikling af håndterings- og løfteudstyr til bygge- og 
anlægsvirksomheder samt til industrivirksomheder. Der lægges stor vægt på at levere udstyr og service af høj kvalitet, og 
virksomheden er i dag certificeret i henhold til ISO 9001:2015.
AL-LIFT er en international vækstorienteret aktør på mange markeder. Vi er en aktiv medspiller, når virksomheder ønsker at etablere 
eller udbygge rationelle løsninger.                                                                                      
AL-LIFT reagerer hurtigt på specifikke kundeønsker og generelle ændringer i markedet.
Se mere om virksomheden på hjemmesiden www.al-lift.com

http://al-lift.com/

