
 

 

Marketing Manager 
 
 
 
Vi søger på vegne af en kunde en Marketing Manager, som brænder for at gøre en forskel gennem mar-
keting. Vores kunde er en ambitiøs virksomhed i vækst, og som Marketing Manager vil du blive ansvarlig 
for at inspirere og stimulere til en positiv og sund livsstil gennem træning og aktivitet. 
 
Du vil få en alsidig og afvekslende hverdag med en masse sjove og spændende opgaver inden for marke-
ting – herunder at drive og udvikle tværgående marketingkampagner og marketingaktiviteter, at binde 
kommercielle indsatser sammen på tværs af 8 lokationer, samt at sikre, at der eksekveres effektivt og 
med stor begejstring.  
 
 
Dine kompetencer 

• Du er uddannet fra eksempelvis Copenhagen Business School/Handelshøjskolen eller Business Col-
lege (minimum på Bachelor-niveau). 

• Du har hands-on erfaring med at gennemføre, planlægge og strukturere marketingprojekter og mar-
ketingopgaver. 

• Du har erfaring med at udvikle salgsfremmende markedsføringstiltag. 

• Du har med fordel erfaring med customer-, trade- og/eller channel-marketing.  

• Du har med fordel tidligere erfaring fra en detail/retailkæde eller lignende. 

• Du har erfaring med selvstændigt at drive projekter. 

• Du har erfaring med at samarbejde med reklame-, event- og promotion-bureauer. 

• Du har erfaring med at drive marketing- og activation-programmer/aktiviteter på tværs af afdelin-
ger/enheder. 

• Du har med fordel kompetencer inden for Google Analytics, Adwords, facebook Business Manager 
og lignende. 

• Du har interesse for sundhed, træning, aktiv livsstil og sport, og du vil være med til at skabe sunde 
vaner for andre.  

• En baggrund fra fitnessbranchen vil være en fordel, men er ikke et krav. 
 
 
Personlige egenskaber 

• Du trives med kort ”time-to-market”, og dette afspejles i dit arbejde og dit fokus på at levere resulta-
ter. 

• Du er energisk og entusiastisk med en positiv attitude. 

• Du er handlingsorienteret og vedholdende, og du evner at gennemføre forandringer. 

• Du er proaktiv, og du evner at strukturere dit arbejde og prioritere dine opgaver.  

• Du evner at kommunikere tydeligt, og du har gode præstationsevner. 

• Du har stærke projektleder- og koordineringsegenskaber.  

• Du er indstillet på at arbejde mere i perioder med spidsbelastning. 
 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30487 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & Part-
ners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og videre-
giver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 00. 
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