Praktikant til Marketing Operations Team.
Vi søger lige nu en praktikant, der har lyst til at arbejde koncentreret med social media marketing
for B2B SaaS og tech virksomheder i et innovativt marketingfirma.
saabyemedia arbejder med en social-first B2B marketing strategi, som vi kalder for RAMP.
Vi hjælper virksomheder med deres go to market strategi, som tager sit udgangspunkt på social
media og som øger efterspørgslen og lead tilgangen.
Profilen, vi søger, er mere end alt andet er klar på at give den gas og klar på at lære en helt masse,
som er klar på at begå en masse fejl og lære af dem. Som praktikant på vores Marketing Operations
Team vil du komme til at arbejde tæt sammen med vores marketing operations-specialister og
video content specialister i et lille team, som har sin egen kundeportefølje - som en slags
virksomhed i virksomheden.
Hos os re-definerer vi, hvordan B2B virksomheder tænker, måler, og eksekverer marketing på.
Du vil få ansvar og vi forventer, at du vil formidle det til bedste evne.
Dine opgaver kommer bl.a. til at indeholde:
●
●
●
●
●
●
●

Marketing performance analyse,
Kunderesearch
Organisk og betalt marketing på social media.
Planlægning af indhold til social media.
Tilpasning af indhold til social media kanaler.
Analyse af performance.
Forslag til forbedringer baseret på analyse af performance.

Til gengæld får du:
●
●
●
●
●
●
●

Frihed under ansvar - vi tror på, at de bedste resultater kommer, når vi slipper
kreativiteten løs.
Mulighed for udvikling.
Fleksible arbejdstider.
Et skræddersyet onboarding forløb med en stejl læringskurve.
Lov til at lære af nogle af de mest innovative personer indenfor B2B marketing.
Lov til at arbejde sammen med et lille tætknyttet team, som har en fast gruppe af kunder, I
samarbejder på.
En plads på vores kontor med ubegrænset mulighed for at arbejde hjemmefra.

Hvis du er interesseret, så send en motiveret ansøgning til frederik@saabyemedia.dk.
CV er ikke nødvendigt.
Vi afholder samtaler løbende.
Mvh
Frederik Saabye
CEO
+45 2398 1677
frederik@frederiksaabye.dk

