Marketing projektleder til
GASA NORD GRØNT A.m.b.A.
Er du en dygtig projektleder med et kreativt sind, og har du evnerne til at forstå tidens fødevaretrends og bruge
disse i spændende markedsføringsprojekter? Vil du være med til at definere fremtidens frugt og grønt kategori
igennem innovation og målrettet forbrugermarkedsføring?

Værdiskabelse i en af de vigtigste fødevarekategorier
Dette er en spændende og alsidig stilling, hvor du vil være i tæt dialog med nogle af Danmarks førende frugt- og
grøntproducenter. Med et indgående kendskab til marketing og flair for kommunikation vil du være med til at
skabe værdi og fornyelse inden for salget af dansk produceret frugt og grønt. Stillingen er som udgangspunkt
tidsbegrænset til et årsvikariat, men med god mulighed for efterfølgende fastansættelse.
Du refererer til Marketing- og udviklingschefen og vil bl.a. være ansvarlig for:
•
•
•
•
•
•

Udvikling af salg-ind- og markedsføringsmateriale i tæt samarbejde med bureauer
Online markedsføring - herunder SoMe
Intern og ekstern kommunikation
Understøttelse af vores salgs- og produktchefer - b.la med forbrugertrends og markedsanalyser
Eksekvering af messer og events
At drive og deltage i forskellige strategiske udviklingsprojekter

Selvkørende projektleder med passion for fødevarer
•
•
•
•
•

Du har en videregående uddannelse inden for marketing og kommunikation - eksempelvis cand.merc.
eller lignende
Du har 1-2 års erfaring med arbejde inden for marketing/kommunikation og er stærk til at
kommunikere - både skriftligt og mundtligt
Du trives med projekter og marketingopgaver i mange afskygninger, og du kan navigere i forskellige
arbejds-miljøer - lige fra kontoret i Brabrand til grøntsagsmarkerne i Brande
Du er selvkørende og i stand til at lede større projekter på egen hånd, og du er desuden superbruger af
MS Office pakken
Herudover er erfaring med brug af InDesign, en kreativ tankegang og en interesse for mad og
fødevarer en stor fordel

Den førende salgsorganisation for dansk produceret frugt og grønt
Vi er en 100% andelsejet FMCG-virksomhed med 60 danske gartnerier som medlemmer. Som markedsleder
inden for dansk produceret frugt & grønt har vi et bredt sortiment på tværs af både økologiske og konventionelle produkter. Vores kunder inkluderer alle danske detailkæder, en lang række foodservice grossister samt
forskellige kunder på det europæiske marked.
Vores hovedkontor ligger i Brabrand, hvor du, sammen med hovedparten af dine kollegaer, vil have din daglige
gang.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt Marketing- og udviklingschef Falke Løvsø på tlf. 8930 1515.
Send din ansøgning inden 8. maj 2019 til job@gng.dk. Ansøgningerne vil løbende blive evalueret.
Tiltrædelse efter aftale - dog senest august 2019.

