Ansvarig för Digital Marknadsföring
Videquus söker en person till en strategisk nyckelposition med intresse, känsla och kunskap
inom digital marknadsföring. Du kommer arbeta i ett litet men växande team med stora
ambitioner och i tätt samarbete med VD och försäljningsansvarig. Du får god inblick i ett
start-ups resa att marknadsintroducera en ny produkt och tjänst och växa globalt.
Arbetsuppgifter & ansvarsområden
• Strategiskt driva, förbättra och skapa content på Videquus sociala kanaler
•

Skapa, driva och följa upp digitala marknadsföringskampanjer

•

Nyhetsbrev, maillistor och pressreleaser

•

Diverse marknadsrelaterade uppgifter för att avlasta VD och försäljningsansvarig

Vem är du?
Du brinner för digital marknadsföring och att driva försäljning och resultat genom alla de
möjligheter som finns. Du har lätt för att använda sociala medier och formulera text och bild
på lämpligt sätt i de olika kanalerna för att få fram ett budskap. Det är en stor fördel om du
har förståelse för hästmarknaden. Stor vikt läggs vid personlighet där driv, nyfikenhet,
kreativitet, initiativtagande och ödmjukhet värdesätts.
Kvalifikationer & erfarenhet
• Lätt att formulera dig i text och bild i sociala medier och en känsla för färg och
formspråk
• Grundläggande kunskaper i bildredigering (Adobe Creative Suite)
• God förståelse för digital marknadsföring, antingen genom utbildning eller erfarenhet
• Meriterande med erfarenhet av tidigare arbete inom digital marknadsföring eller
kommunikation
Vad vi erbjuder
• 100% (möjlighet att diskutera)
• Marknadsmässig lön
• Möjlighet att vara en del av en spännande resa på ett start-up bolag med stora
ambitioner
• Del av ett team med stor erfarenhet inom företagande och entreprenörskap
• Flexibla arbetstider för att passa din livssituation
• Chans att utvecklas inom ett viktigt framtidsområde – digital marknadsföring
• Kontorsplats på Gothia Science Park i Skövde
Skicka ansökan med CV och personligt brev senast 20 mars till linus.jernbom@videquus.se.
Intervjuer kommer att ske löpande men vi vill ha. För mer info maila adressen ovan eller ring
Linus Jernbom direkt på 0764-107674. Läs mer om Videquus på www.videquus.se

Videquus är en intelligent övervakningskamera som med hjälp av bildigenkänning och maskininlärning
upptäcker avvikande rörelsemönster hos hästar och larmar direkt i mobilen. Produkten har vunnit
affärsutvecklingstävlingar och tagit in starka externa investerare. Under Gothenburg Horse Show 2018
lanserades de första 100 enheterna och fick mycket stort intresse!

