Content Creator
- til international højteknologisk BtB marked
Er du vild med at skrive tekster? Tekster til mange formål, hvor du fokuserer på, hvad der er
vigtigt for kunden? Så er det dig, vi mangler.
Om jobbet
GateHouse har ambitiøse planer for vækst inden for flere af vores forretningsområder, og vi
favner mange internationale markeder og kundegrupper, så vi løser rigtig mange opgaver i
marketing.
Som vores nye Content Creator skal du være i stand til at omsætte komplekse
softwareløsninger og data services til professionel kommunikation med et tydeligt personligt
præg - og altid med kunden i centrum.
Du kommer til at arbejde med tekster til SoMe, website, mails, product sheets, PowerPoints og
meget mere. Er du glad for de mere tekniske opgaver, kan du sagtens præge jobindholdet i
den retning – der er opgaver nok. Samtidig vil du ofte løse mindre layoutopgaver, fx at
illustrere en webtekst. Som Content Creator hos GateHouse får du berøring med mange
forskellige marketingopgaver og -værktøjer.
Om dig
Vi leder efter dig som
• har erfaring med at skrive engagerende B2B tekster på engelsk
• indarbejder konvertering helt naturligt i opgaverne
• evner at forstå, hvad komplekse løsninger og services gør for kunder
• kan tale med dine kolleger i R&D og omsætte det til markedskommunikation
• gerne vil bidrage med din faglighed og personlighed til marketingteamet
• leverer dine opgaver til tiden
Du bliver en del af et marketingteam på 5 personer. Vi arbejder tæt sammen og sparrer gerne
om opgaverne. Vi elsker når der stilles spørgsmålstegn ved rutiner og processer og gør gerne
plads til nytænkning.
Om du er (ny)uddannet eller har års erfaring er mindre vigtigt. Du skal have arbejdet med
international B2B kommunikation inden for IT eller teknik, evt. i et studiejob. Vi har altid gang
i mange større og mindre opgaver, og det skal du trives med.
Vores eksterne kommunikation er udelukkende på engelsk, så det er ikke vigtigt for os, om du
skriver flydende dansk - bare dit engelske er fejlfrit.
Vi tilbyder
Et job med stor indflydelse på egne opgaver, og udstrakt fleksibilitet på mange måder. Du får
adgang til mange digitale værktøjer, og ansvar for egne marketingprojekter.
Du får er 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
Tænder du på at omsætte teknik til kundefordele, konvertere besøgende til leads, en
omskiftelig hverdag med et godt aktivitetsniveau og er du en god kollega, vil vi rigtig gerne
høre fra dig. Har du spørgsmål, så kontakt Group Marketing Manager Birgit Ankjær på 7020
1909, bia@gatehouse.com.
Ansøg her
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Om GateHouse
GateHouse Holding Group ejer GateHouse SatCom, GateHouse Maritime, GateHouse Igniter og
CleanQuote. I mere end 25 år vi udviklet software og dataløsninger, der sælges på alle
kontinenter. I den maritime verden bliver udfordringer for globale supply chains, maritime
operatører og logistikvirksomheder løst af vores data og monitorering. I SatCom leverer vi
software og test til store satellitoperatører og siden 2019 har vi lagt mange ressourcer i at
udvikle 5G Narrow-Band IoT software. GateHouse blev grundlagt i 1992, har ca. 70
medarbejdere og hovedkontor i Nørresundby.
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