Product Marketing Coordinator - Barselsvikariat
– Markedsledende Outdoor produkter
Vi søger en dygtig Product Marketing Coordinator med passion for udeliv til vores marketing- og
udviklingsafdeling. Du kan se frem til at blive en del af et internationalt miljø, hvor vægten er
lagt på teamwork, engagement og kommercielt drive.
Selve marketing- og udviklingsafdelingen hos Oase Outdoors i Give består af hhv. et; marketing,
online marketing, grafisk og et udviklingsteam. Du vil i stillingen indgå på tværs af afdelingen
som tæller 18 engagerede kollegaer.
Fokus på udelivsprodukter til detailhandel og slutforbruger
Du vil fungere som bindeled mellem marketing og udvikling og varetage forskelligartede opgaver
med fokus på både b2b og b2c marketing.
I marketing vil du komme til at arbejde primært med et af vores tre mærker og hjælpe med at
udvikle det digitale forhandlerkatalog med alt, hvad det indebærer. Herunder tekstbrief, story
telling, koordinering af produktfotos i studie og livsstilsbilleder i miljø. Der skal forventes en del
arbejde med koordinering af oversættelser af produktinformationer med et eksternt bureau.
Herudover vil du arbejde tæt sammen med vores produktudviklingsteam omkring klargøring af
produktinformationer på udvalgte kategorier.
Vi forventer:
at du har:
▪ et par års erfaring som Produkt-, Marketing- /Salgskoordinator eller lignende
▪ en teoretisk velfunderet baggrund - f.eks. en bachelor- /kandidatuddannelse i marketing
▪ erfaring med katalogproduktioner herunder fotooptagelser (både livsstils- og
produktbilleder)
▪ datadisciplin. Har du erfaring med product management systemer er det en fordel
▪ gode formuleringsevner på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt) - behersker du også
tysk er dette en fordel
at du er:
▪ passioneret og det er en fordel hvis du samtidig er flittig bruger af outdoor produkter
▪ god til at bevare overblikket, styre aktiviteter hele vejen igennem og få opgaverne
afsluttet til tiden med fokus på detaljen
▪ klar på perioder med rutineopgaver
▪ i stand til at tænke visuelt
▪ en teamplayer, men evner også at arbejde selvstændigt
▪ fleksibel i forhold til arbejdstid
▪ superbruger af MS Office-pakken

Det går godt, og det kan mærkes
Vi tilbyder en spændende, udfordrende og travl hverdag i en organisation, hvor engagement og
visionær ledelse har ført virksomheden frem til en førende position. Du bliver en del af en
ambitiøs kultur, hvor vækst stadig er et realistisk og realiserbart mål. Endelig kommer du til at
arbejde sammen med et uformelt team, hvor ambitiøse kollegaer brænder for at gøre en forskel
og skabe et godt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder dig desuden:
•

Pensionsordning

•

Mad- og frugtordning

•

Fitnessrum

•

Sociale arrangementer og events.

Lyder det interessant?
Hvis du har brug for yderligere information, kan du læse mere om os på www.Oaseoutdoors.dk eller kontakte Marketing & R&D Director Lotte Simonsen på tlf. +45 51805626.
Send din ansøgning og CV mærket ”Product Marketing Coordinator” til HR@oase-outdoors.dk.
Vi behandler ansøgninger løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Tiltrædelse forventes
pr. 1. marts 2021. Varighed aftales nærmere.

Oase Outdoors ApS er en dansk baseret virksomhed og en af hovedaktørerne på det europæiske
camping-/outdoor marked, hvor der afsættes til detailhandlen. Virksomheden blev grundlagt i
1984 og repræsenterer i dag 3 markante brands, som tilsammen dækker ethvert behov hos
forbrugere indenfor camping og friluftsliv. Hver eneste dag sættes innovation og produktkvalitet
øverst på dagsordenen. Produkterne sælges på mere end 45 markeder verden over under
varemærkerne; Outwell®, Easy Camp® og Robens®.

