Juni 2016

Skab mere forretning i spændende vikariat!
Procudan udvikler værdi i fællesskab med fødevareindustrien i Skandinavien og er eksperter i ingredienser og emballager. Som barselsvikar for vores Sales Value Generator får du til opgave at drive Procudans markedskommunikation samt at levere økonomiske forretningsoverblik og beslutningsgrundlag.
Hovedopgaven er at holde fast i den fortsatte kommunikation af Procudans
værdiskabelse. Det handler om opbygning, koordinering og gennemførsel af
kampagner og branding af Procudan. Du har ansvaret og ejer processen. Dertil kommer ansvaret for produktion af driftsøkonomiske overblik og beslutningsgrundlag - nogle med faste intervaller, andre ad-hoc. Jobbet er placeret
i salgsorganisationen med reference til Markedsdirektør Morten K. Andreasen.
Det er nødvendigt, at du har praktisk erfaring med kommunikation og marketing; fra idé generering over produktion af tekst til forskellige kanaler til lancering og opfølgning (on- & offline). Du har det personlige drive til at gennemføre alle led i processen, herunder koordinering af de interne aktiviteter.
Samtidig har du de økonomiske begreber på plads, så du via analyse af talmaterialet kan identificere og konkludere de forretningsmæssige sammenhænge. Endelig har du modet og lysten til at drive aktiviteter igennem huset,
så resultaterne af dit arbejde kan måles.
Vi forventer, at vikariatet løber indtil sommeren 2017.
Er





værktøjskassen i orden?
Du har en kommerciel uddannelse (f.eks. cand.merc, HD eller lign.)
Besidder driftsøkonomisk forretningsforståelse
Er analytisk stærk med over-middel MS Excel-kompetencer
Har ”hands-on” erfaring med ERP-systemer og BI-værktøjer

Kan du genkende dig selv?
 Er struktureret, ansvarsfuld og proaktiv
 Bevarer overblikket over daglige opgaver og længerevarende projekter
 Er stærk kommunikativt og har gode koordineringsevner
Udfyld SVG Barometret og vurder dine forudsætninger for succes i jobbet.
Send din ansøgning vedlagt det udfyldte barometer til Sales Value Generator
Trine Holm (tho@procudan.com). Har du spørgsmål til jobbet, kan Trine kontaktes på +45 7634 4427.
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