
marketing- 
assistent
Er du kommunikativt stærk, og ved du, hvad der rør sig på sociale medier? Har du blik for detaljen, og trives du 
i en alsidig rolle med forskellige projekter på samme tid? Så er det måske dig, vi er på udkig efter. Vores dygtige 
marketingassistent skal på barsel, og vi søger derfor en, der i hendes fravær kan holde alle boldene i luften!

      

•  Udvikle indhold til, drive og vedligeholde aktiviteter på sociale medier
•  Vedligeholde og udarbejde indhold til hjemmeside, fx. nyheder og produktsider (i WordPress)
•  Koordinere udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve (i MailChimp)
•  Udarbejde tekst og billeder til diverse marketingmaterialer, herunder kataloger, foldere, salgskampagner etc.
•  Support for vores 5 sælgere samt udarbejdelse af kundespecifikke materialer
•  Superbruger af vores CRM-system (Microsoft 360)
•  Mindre oversættelser af marketingmaterialer fra engelsk til dansk
•  Koordinering af materialer til messer og udstillinger
•  Diverse ad-hoc opgaver for sælgere og forhandlere

Kiilto er en voksende familieejet, finsk virksomhed med en historie, der går over 100 år tilbage. Vi udvikler, producerer og 
markedsfører en lang række produkter og løsninger inden for personlig hygiejne, førstehjælp og professionel rengøring. Vi har et 
stort fokus på at tilbyde mere bæredygtige løsninger med et minimalt aftryk på miljøet. I Danmark er vi ca. 95 medarbejdere fordelt 
på produktion, udvikling og administration. I marts 2019 blev det tidligere Plum A/S solgt til finske Kiilto, som opererer i ni lande.

Du får en central plads i vores salgs- og marketingteam:
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Til et barselsvikariat søger vi en

Er det dig, vi søger? Hvis du kan se dig selv i denne stilling, modtager vi meget gerne din ansøgning og CV hurtigst 
muligt og senest mandag d. 6. juni. Sendes til job.dk@kiilto.com mærket ”Marketingassistent”. Har du spørgsmål, er 
du velkommen til at kontakte marketingchef, Helle Bilsted, på tlf. 5190 8846.

•  Har en videregående uddannelse inden for marketing / kommunikation
•  Er enten nyuddannet eller meget gerne med et par års erfaring fra en lignende stilling 
•  Er god til at udtrykke dig i skrift og tale, både på dansk og engelsk
•  Har erfaring med Microsoft Office
•  Og skulle du have erfaring med sociale medier og grafiske programmer som Photoshop, 

 InDesign og WordPress er det at foretrække

Vi søger dig, der...

Stillingen rummer mange afvekslende opgaver, både kreative og administrative. Du kommer til at indgå i et tæt 
samarbejde med især vores salgs- og marketingteam samt have en stor snitflade til resten af organisationen. Vi har 
en flad struktur, hvor vi i det daglige arbejder tæt sammen med en åben og imødekommende dialog. Hos os er der et 
stærkt fællesskab med højt til loftet og mulighed for selv at tilrettelægge eget arbejde. 

Som marketingassistent hos Kiilto, bliver du ansvarlig for en lang række af de aktiviteter, der planlægges for det 
danske marked. Dette indebærer mange varierende opgaver, som fx:

Som person er du kreativ og proaktiv, du er en teamplayer og kan lide at tage ansvar for egne opgaver. Og har du et 
godt humør med let til grin, vil du passe godt ind i vores team.

Vi tilbyder fast løn og fleksible arbejdstider samt muligheden for at blive en del af et engageret og socialt anlagt team. 
Stillingen er et barselsvikariat og derfor tidsbegrænset frem til marts 2023. Forventet opstart er d. 03.08.2022.


