Chief Marketing Officer
Human Skills søger til Webshipper i Silkeborg en erfaren, ambitiøs og vækst drevet CMO til deres
aktiviteter i Norden.
Muligheden
Som CMO har du ansvar for at ansætte, lede og motivere et team på 3 medarbejdere i løbet af 3-6
måneder, samt at udforme og eksekvere, den overordnede marketing strategi for Webshipper.
Ydermere hjælper du med at sikre, at alle, der kommer i berøring med Webshipper – uanset hvor i
kunderejsen de måtte befinde sig – bliver mødt af de rigtige indhold på det rigtige tidspunkt.
Du får ansvaret for at opbygge en Lean Mean Inbound Machine, som vil være den primære
drivkraft for væksten de kommende år. Inbound marketing vil vil derfor fylde meget i hverdagen,
og fokus vil være på opbygning af flows med Lean Marketing Funnel som det primære grundlag.
Webshipper ønsker at skabe overblik over al ekstern kommunikation med kunder, PR, online
annoncering, KPI'er og resultater. Derfor bliver opbygning af dashboards og løbende rapportering
en naturlig del af hverdagen.
Din hverdag
Du vil være drivkraften bag alle marketing relaterede aktiviteter, og får tildelt et ambitiøst
marketingbudget med plads til kraftig investering i medarbejdere, teknologi, processer og
annoncering. Resultaterne og løbende måling af KPI'er for salg og marketing vil være tæt
forbundet. Derfor forventes det at du, og den øvrige marketingafdeling har et tæt samarbejde
med salg og customer success.
Vores Marketing Stack består i dag af følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Active Campaign
Intercom
WordPress
Google Marketing Platform
Databox
Facebook Marketing
LinkedIn Marketing

Din profil
Som leder er du en spillende træner, der går forrest, når opgaverne skal eksekveres. Du kender
SaaS-metrikkerne til fingerspidserne og behersker hele online marketing-paletten, hele vejen fra
strategisk planlægning til praktisk udførsel.
Du brænder for marketing, data og godt købmandskab og er altid på udkig efter nye og bedre
måder at ramme målgruppen med relevant og værdiskabende indhold.
Endelig er du en empatisk, sympatisk og energisk personaleleder, der elsker at se dit team udvikle
sig fagligt og personligt, og som skaber gejst, fælles visioner og resultater – også på strategisk
gruppeniveau.
Det får du
Webshipper kan tilbyde et fleksibelt arbejdsmiljø med positiv energi, højt humør og en pakke, som
indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast løn efter kvalifikationer
Pensionsordning
Incitaments Pakke efter aftale
Sundhedsforsikring
Tandforsikring
Fri Telefon
Bærbar computer
Frokostordning
Parkeringskort til p-kælder
Sociale arrangementer med fokus på højt humør og spændende udfordringer
Fantastisk kaffe!
Virksomheden
Webshipper automatiserer fragt og logistik for 2500+ webshops i Norden. Vi har de seneste 12
måneder oplevet en eksplosiv vækst, og ønsker at understøtte denne vækst bedste muligt. Det gør
vi ved at øge antallet af medarbejdere kraftigt i løbet af 2019/2020.
Vi har fokus på den gode stemning, et godt arbejdsmiljø og at vores medarbejdere har alle
tænkelige værktøjer til rådighed for at kunne lykkes bedst muligt.
Information & ansøgning
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på
tlf. 61199916. Vi afholder løbende samtaler, så send motiveret ansøgning og CV til
ansogning@humanskills.dk hurtigst muligt.
Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet fortroligt.

