
 

DIGITAL MARKETING SPECIALIST med teknisk indsigt 
Har du den tekniske værktøjskasse i orden? Er det lige dig at jonglere med PIM og webplatforme og sikre  
at alt indhold og data står knivskarpt? Og brænder du for at vækste trafikken og optimere på tværs af de 
digitale kanaler? Så er her en spændende jobmulighed: 

SCANGRIP er en succesfuld og innovativ lysvirksomhed i eksplosiv vækst. Vi leverer LED arbejdslamper til professionelle håndværkere over 
hele verden, og som firstmover lancerer vi nye produkter i et højt tempo. Som Digital Marketing Specialist bliver du en vigtig del af vores 
kompetente inhouse marketingteam på 5 medarbejdere, der står for at bringe det konstante produktflow effektivt til markedet.  

Du får det overordnede ansvar for at vedligeholde og udvikle vores websites og sikre, at alt indhold er relevant og opdateret. Du står for data i 
vores PIM-løsning, og alt det tekniske i forhold til CMS, hosting og DNS domæner. Udover rollen som webmaster skal du være med til at sikre, 
at vi er på forkant med udviklingen inden for digitale kanaler. I tæt samspil med Content Marketing Specialist, Marketing Manager og resten af 
marketingteamet skal du være med til at styrke SCANGRIP-brand’ets digitale tilstedeværelse. Det vil derfor være en fordel, at du har forret-
ningsforståelse og en naturlig nysgerrighed for nye tendenser indenfor digital marketing. 

Dine ansvarsområder: 

• Drive, vedligeholde og udvikle SCANGRIP’s webplatforme og partnersite 
• Superbruger og ansvarlig for vores Dynamicweb All-in-One platform 
• Optimere og vækste trafik til de forskellige websites 
• Segmentering af målgrupper (Microsoft CRM) til MAILCHIMP udsendelser 
• Vedligeholde digitale værktøjer, f.eks. SLEEKNOTE 
• Sørge for SEO indsats  
• Projektleder på digitale udviklingsopgaver 

Din baggrund og uddannelse er ikke afgørende, men du skal have teknisk indsigt, og kan sikkert også HTML og CSS til husbehov. Du har erfaring 
med drift af PIM/Ecommerce/CMS/websites. Har du kendskab til Dynamicweb er det absolut en fordel, men vigtigere er, at du er hurtig og 
villig til at lære. Du har et dybdegående kendskab til SEO, konvertering og Google Analytics og har en evne til at transformere data til ny viden 
og udviklingsmuligheder. Vi arbejder globalt, og det er derfor et krav, at du skriver flydende og fejlfrit på engelsk. 

Det går stærkt i SCANGRIP, og du får derfor rig mulighed for at tage ejerskab og udvikle dig selv og jobbet og være med til at tegne retningen 
for vores digitale vækst. Som person forestiller vi os, at du: 

• Har god energi og kan lide at være med, hvor det går stærkt 
• Er en holdspiller, der går efter at skabe succes i samarbejde med dine kolleger i teamet 
• Er selvkørende, arbejder hands-on og følger dine opgaver til dørs 
• Er ambitiøs, nysgerrig og løsningsorienteret 

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning. Send den og dit CV hurtigst muligt og gerne inden 22. september til Marketing Manager, 
Hanne Lykke Nadolny, på hn@scangrip.com. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe på tlf. 28 87 76 24. Undlad at sende 
følsomme eller fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer i din ansøgning. 

SCANGRIP A/S er en arbejdsplads i Svendborg med dygtige og engagerede kolleger, hvor den nyeste teknologi, innovation og nye produkt-
lanceringer er i højsædet. Vi arbejder internationalt med 550 medarbejdere ansat globalt. Virksomheden er placeret tæt på Svendborg-
motorvejen, og har kantineordning med egen kok ansat. SCANGRIP er markedsleder indenfor LED arbejdslys til professionelle, og har fået 
prestigefyldte priser som ”Årets Fremstillingsgazelle” og ”Årets Ejerleder” på Fyn. Læs mere om os på scangrip.com. 
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