
Vil du være 

Gabriels  
SoMe-ekspert 

og drivkraften i vores online  
marketing-aktiviteter?

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte Business Manager, 
MarketingMaster Heidi Snedker Nielsen på 
tlf. 9630 3107 eller 2726 7718.

ANSØGNING  
Send din ansøgning og dit CV snarest og 
senest den 23. juni 2017 til HRMaster 
Jeanette Horty Stenrøjl på jes@gabriel.dk. 
Vedlæg gerne materiale, som du tidligere 
har udarbejdet. 

Indkomne ansøgninger vurderes løbende. 

OM GABRIEL
Innovation og værdiskabende samarbejde 
er fundamentale værdier i Gabriel, der er 
Europas førende leverandør af møbeltekstiler. 
Koncernen, der beskæftiger ca. 400 med
arbejdere i flere forskellige lande, har hoved
kontor i Aalborg, Danmark. Vi udvikler og 
sælger møbeltekstiler og komponenter, 
polstrede overflader samt relaterede tekstile 
løsninger og services til møbelproducenter 
verden over. Gabriel er en moderne børs
noteret virksomhed, der bygger på over 160 
års traditioner. 

Læs mere på www.gabriel.dk.

Gabriels møbeltekstiler markedsføres over det meste af verden, og i marketing
afdelingen er vi ansvarlige for at binde Gabriels branding og marketing aktiviteter 
sammen. Vi spiller desuden en stor rolle i at udvikle og fastholde et stærkt brand 
og en skarp visuel identitet, og som næste skridt i marketingstrategien udvikles 
koncernens profil på de digitale og sociale medier. Vi søger derfor en digital 
marketing koordinator til vores kreative marketingteam, der udover marketingchefen 
består af 2 grafiske designere.

PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER OG OPGAVER
• Ansvarlig for at opbygge Gabriels tilstedeværelse på de digitale og sociale medier
• Udvikling og implementering af SoMestrategier og koncepter i samarbejde  

med marketingchefen
• Udarbejde content marketingplaner og aktiviteter
• Udvikle og vedligeholde koncernens websites, mobilsite, app og sociale medier
• Udarbejde overbevisende tekster og grafisk materiale
• Fotografere og lave videoer
• Engagere virksomhedens kunder og medarbejdere i brugen af Gabriels  

digitale løsninger
• Øvrige ad hoc marketingopgaver.

OM DIG
Du brænder for at udvikle SoMestrategier i professionelle sammenhænge og har både 
mod på og erfaring i selvstændigt at opbygge og varetage den digitale kommunikation. 
Du har en solid viden om digitale og sociale medier og kender de væsentligste platforme. 
Det er desuden vigtigt, at du har en stærk grafisk profil, er kreativ, initiativrig, nysgerrig 
og er god til at opsnappe og formidle den gode historie. Du har evnen til at kommunikere 
på tværs af forskellige platforme og har samtidig øje for at identificere relevante 
målgrupper samt ramme rigtigt med dit budskab. Jobbet indebærer en afvekslende 
hverdag med en god blanding af drifts og udviklingsopgaver, hvor du med dit naturligt 
høje aktivitetsniveau vil trives godt.

UDDANNELSE OG ERFARING
• Erfaring – gerne internationalt – med markedsføring på de digitale  

og sociale medier
• Erfaring med kommunikation på tværs af digitale platforme
• Du har erfaring med at fotografere og lave videoer
• Du er vant til at producere grafisk materiale på kommercielt niveau
• Du er superbruger på Mac og i Adobeprogrammer
• Du har en relevant uddannelse inden for marketing, grafik og sociale medier
• Du er en dygtig kommunikator, som behersker dansk og engelsk på højt niveau. 

HVAD TILBYDER VI DIG?
• En international virksomhed med fokus på forretningsudvikling
• Et spændende job med stor mulighed for selv at præge hverdagen
• Et anerkendt brand
• En attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt og kantineordning, 

tilskud til sportsaktiviteter m.m.


