Digital Marketing Specialist
- til international højteknologisk BtB marked
Hos GateHouse søger vi en digital marketing specialist, som kan videreudvikle vores digitale
tilstedeværelse på tværs af vores platforme og drive teknikken bag vores lead generering.
Om jobbet
GateHouse har ambitiøse planer for vækst inden for vores forretningsområder, og et vigtigt
værktøj til dette er vores digitale strategi og branding.
Med reference til Group Marketing Manager kommer du til at arbejde med at drive og optimere
på vores digitale performance i et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om dig
Vi leder efter en erfaren digital specialist, der bidrager til vores digitale strategi med udvikling
af WordPress website, Google Analytics og digitale medier. Du skal integrere vores marketingkanaler med vores digitale salgskanaler så vi kan arbejde mere målrettet med pipeline og
kunderejse.
Vi forventer du har:
• Erfaring med optimering af website i relation til konvertering – du mestrer derfor
systemer som Hotjar, Sleeknote, Zapier og Cookiebot
• Erfaring med SEO, SEM mv.
• Du har erfaring med fx webinar setup, ActiveCampaign, LinkedIn og Facebook
annoncering
• Erfaring med at arbejde med KPIer og rapportering i fx PowerBI og Databox
• Erfaring med at planlægge, koordinere og drive dine egne projekter i samarbejde med
marketingteamet, ledelsen og eksterne partnere
• Struktureret, effektiv og kan overholde deadlines
Som person er du selvkørende, ansvarsfuld og trives som en del af et team. Du udviser stort
engagement, fagligt drive og har det gå på mod, der kræves for at være med til at udvikle nye
forretningsområder, og du har stor frihed i det daglige arbejde.
Du har erfaring med internationale samarbejdsrelationer, og du behersker engelsk på et højt
niveau i såvel skrift som tale.
Vi tilbyder
En spændende stilling i en vækstorienteret software-virksomhed med en solid økonomi og et
godt kapitalgrundlag. Du vil hurtigt erfare, at miljøet i GateHouse er dynamisk, uformelt,
resultat- og forretningsorienteret og med de rette evner og ambitioner, er der gode
udviklingsmuligheder i virksomheden – såvel fagligt som personligt.
Ansøgning
Skulle ovenstående have vakt din interesse ser vi frem til at høre fra dig snarest mulig. Du er
velkommen til at kontakte Group Marketing Manager Birgit Ankjær på 7020 1909, hvis du har
spørgsmål til stillingen.
Ansøg her

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Om GateHouse Group
GateHouse Holding Group ejer datterselskaberne GateHouse SatCom, GateHouse Maritime og
GateHouse Igniter. I mere end 25 år har GateHouse Holding udviklet førende
softwareløsninger, der sælges på alle kontinenter. Vores kunder er nogle af verdens største
aktører inden for den maritime industri og satellitkommunikation. GateHouse blev grundlagt i
1992 og har hovedkontor i Nørresundby.
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