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Rådgivning, salg og installation af produkter fra 

VEJEN TIL ET SIKKERT OG BEHAGELIGT ARBEJDSMILJØ 
 

 

 

Online marketing medarbejder søges  
 

 

 

Da vi ønsker at vækste vores forretning og skabe større synlighed gennem online 
markedsføring, søger vi en ny medarbejder til at varetage vores markedsførings 
indsats mod de kundegrupper og markeder vi betjener.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

- Udarbejdelse og implementering af plan for online markedsføring 
- Løbende varetagelse, kampagnestyring og opfølgning af SEO og Google 

Ad Words, kampagner på vores to domæner bbnnordic.dk og 
bbnshoppen.dk 

- Kampagne, annoncering og indlæg på diverse SoMe. 
- Løbende vedligeholdelse og udvikling af hjemmesider - content og visuel. 
- Arbejde med ændring af tekst og billeder i Magento og Word Press. 

 
Forventninger til kvalifikationer vedr. stillingen: 

- Du skal have en relevant uddannelse indenfor SEO og online 
markedsføring. 

- Du skal have erfaring med online markedsføring og være godt hjemme i 
Magento og WordPress programmer. 

- Praktisk erfaring med SEO, Ad Words. 
- Have arbejdet med Sociale Medier og markedsføring gennem disse 

kanaler. 
 
Vi vil lægge vægt på følgende personlige egenskaber og kundskaber ved 
ansættelse: 

- Kan arbejde selvstændigt og vedholdende 
- God til at skabe overblik og struktur 
- God til at omsætte ide til handling 
- Gode kommunikative og kreative sider 
- Fleksibel og omstillingsparat 
- Have en fornuftig, realistisk og samtidig ambitiøs tilgang til sit arbejde 
- Åben og imødekommende  

 
Vi tilbyder den rette kandidat at indgå i et proaktivt og åbent team hvor du i stor 
udstrækning selv får mulighed for at sætte rammerne og kreativiteten for dit 
daglige arbejde. Du kommer til at arbejde i et uformelt og positivt arbejdsmiljø 
hvor der er plads til udfoldelse af nye ideer og tiltag der kan drive virksomhedens 
markedsførings indsats og profil frem i positiv retning.  
 
Stillingen kan søges som både fuldtids og deltids. Angiv venligst ønske omkring 
dette i ansøgningen. 
 

http://www.bbnnordic.dk/
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Stillingen ønskes besat pr 1. februar 2021. Fremsend venligst 
pr. mail ansøgning ab@bbnnordic.dk.  
Ansøgningsfrist: 15. januar 2021.  
Spørgsmål eller uddybende informationer til stillingen kan stiles til:  
Allan Basbous tlf. 23301125 
 
__________________________________________________________________ 
 
BBN Nordic er en virksomhed med i dag 14 medarbejdere, der blev etableret i 
1988 og har siden virksomhedens opstart specialiseret sig i levering og rådgivning 
af bl.a. 3M produkter til industrielt brug. I dag markedsfører, sælger og installerer 
vi vores produktløsninger i hele Danmark til både private og offentlige 
virksomheder samt private forbrugere.  
 
Vores største vækstområde er salg og montering af 3M sol- og sikkerhedsfilm, 
solafskærmning, levering af dekorations folier samt måttesystemer til indgange.  
__________________________________________________________________ 

http://www.bbnnordic.dk/

