
Kunne du tænke dig at arbejde med data,
kampagner og digital marketing?
Hvis du har interesse og flair for data, kampagneeksekvering og digital marketing, finder du her et studiejob, hvor du kan
tilegne dig god erfaring og udvikle dig både fagligt og personligt.

Vi regner med, at du er startet på et kandidatstudie eller halvvejs gennem din bachelor. Du har stor interesse i data og
digital marketing, og har måske erfaring med dette fra et tidligere studiejob. Det er en forudsætning, at du er i stand til at
have overblik over mange opgaver på samme tid og følge dem helt til dørs.

Hvad skal du kunne?
Vi søger til vores marketingafdeling en frisk studerende, som er kendetegnet ved at arbejde meget systematisk,
struktureret og have et godt overblik. Du har hovedet skruet godt på og er god til at tilegne dig ny viden.
Vi forventer du har en grundlæggende forståelse af, hvordan databaser fungerer, og er en øvet Excel-bruger, der ikke går af
vejen for at kaste dig ud i en kompliceret VLOOKUP-formel eller en Pivot-tabel. Kender du til SQL eller Tableau er det en
fordel, men ikke et krav. Da engelsk er vores koncernsprog, kræves det også, at du er flydende i engelsk i skrift og tale.
Ligeledes er det et plus, hvis du også kan tale/skrive enten svensk eller finsk.

Hvad skal du lave?
Dit primære fokusområde vil være centreret omkring vores marketingdatabase, som er implementeret i Danmark, Sverige,
Norge og Finland. Derfor vil en del af opgaverne gå på tværs af disse lande. Arbejdsopgaverne vil typisk være:

 Vedligeholdelse af vores nordiske databaser
 Kvalitetssikring af data
 Segmentering
 Statistikker og rapportering
 Eksekvering af kampagner
 Oprettelse og oplæring af nye brugere
 Andre projekter relateret til marketing og salgssupport

Du vil få en fast løn på 150 kr. i timen. Arbejdstiden er minimum 15 timer om ugen og ligger i tidsrummet 8-17.

Vores lokaler på Sluseholmen er åbne og lyse, og du får tilbud om at være del af vores  dejlige frokostordning.



Vi kan præsentere dig for en arbejdsplads, hvor:

 Vi sætter en ære i at opbygge og dele viden, så du konstant kan udvikle dig
 Du har gode kolleger, der hjælper dig, så du kan fokusere på at levere et godt stykke arbejde
 Vi har et særdeles godt ry i markedet og er kendt for høj faglig standard
 Miljøet er frit og uformelt med hurtige beslutningsgange

Kan du se dig selv hos Atradius?

Så send din ansøgning med CV til JOB-DK@atradius.com hurtigst muligt og inden 10. marts 2018. Vi afholder løbende
samtaler og ønsker ansættelse snarest muligt.

Campaign & Digital Manager Thomas Irving Pedersen kan evt. kontaktes på tlf. 33 26 50 00 for mere information.

Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og erhvervsinkasso med mere end 90 års erfaring og en markedsandel på 60%. Vi
tilbyder løsninger, der understøtter vækst ved at forbedre den økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og reducere kreditomkostningerne. Vores
kunder er et bredt udsnit af store og små virksomheder inden for alle brancher. Vi er en del af et globalt kreditforsikringsselskab med 3.700
medarbejdere i mere end 50 lande og ejet af forsikringskoncernen Grupo Catalana Occidente. I Danmark beskæftiger vi ca. 100 medarbejdere og har
kontorer  i Århus og København. Se yderligere information på www.atradius.dk.


