BRAND- & SoMe
MANAGER TIL

BRÆNDER DU FOR AT
ARBEJDE MED BRANDSTRATEGI & DIGITAL
MARKEDSFØRING?
Vil du være med til at drive og udvikle brandet
Dennis Knudsen? Kan du arbejde strategisk og
operationelt med nuværende og kommende
kunder i Norden og Internationalt? Har du
erfaring med digitale platforme? Så er denne
nyoprettede stilling sikkert noget for dig.
Brandet Dennis Knudsen har i over 30 år været
en stor spiller i beauty branchen. Dennis Knudsen
er kendt som hår- og makeup stylist, dels via
sine produkter og de mange filmoptagelser, hvor
han har stylet internationale celebrities. Du bliver
en nøgleperson i dette produktunivers, hvor
drive og gå-på-mod, samt vinder mentalitet er
afgørende for at kunne lykkedes.
Det bliver din opgave at drive og udbygge
Dennis Knudsens markedsandele i detailhandlen
og digitalt, herunder at udvikle nye og relevante
produkter og kategorier.
Det er ikke et krav at du har erfaring fra beauty
branchen, men har kendskab til de dynamikker,
der gør sig gældende i detailhandel og e-handel,
og formår at arbejde med korte og langsigtede
strategiske salgstiltag. Du får sparring med
personer, der har prøvet det før.
DU FÅR ANSVARET FOR
•
•
•
•
•
•
•

Implementering og eksekvering af brandstrategien
Præsentere brandet til nye og eksisterende
kunder nationalt og internationalt
Udarbejdelse af vækstdrivende aktivitetsplaner til detail og digitale platforme
Levering og vedligeholdelse af online materiale, tekster, produktbilleder, video på digitale
platforme
Månedlig rapportering og resultatopfølgning
Kontraktforhandling
Budgetansvarlig

KONTAKT
Tlf.: 30 33 25 04
Mail: info@dennisknudsen.dk
www.dennisknudsen.dk

DIN ERFARING
Du har en solid erfaring og kompetencer
indenfor brandstrategier og implementering
af disse. Du skaber gode relationer og er en
stærk forhandler. Du har et kommercielt digitalt mind-set og du behersker de gængse discipliner inden for marketing, salg og e-handel.
VORES FORVENTNINGER TIL DIG
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er resultatorienteret, analytisk,
struktureret og økonomisk tænkende
Du udarbejder realistiske salgs- og aktivitetsplaner med succes
Du er rutineret bruger af MS Office pakken
Du behersker dansk og engelsk såvel
mundtligt som skriftligt
Du trives i et selvstændigt miljø, hvor du
langt hen ad vejen skal forme og strukturere din dagligdag selv
Du er fleksibel i forhold til rejseaktiviteter.
Du har fingeren på pulsen på alle digitale
platforme
Du er en holdspiller

DET TILBYDER VI
Et job der byder på spændende udfordringer
i en virksomhed i fremgang og nytænkning.
Kvalitet, service og ordentlighed, er vigtige
nøgleord for alt hvad brandet Dennis Knudsen
repræsenterer. Der er højt til loftet, så længe
der er resultater.
Din base vil blive i hjertet af København. Du
tilbydes en løn der modsvarer jobbet og dine
kvalifikationer.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og
CV via e-mail: info@dennisknudsen.dk
Husk at mærke mailen ”Brandmanager”.
Vi indkalder til samtaler løbende og fjerner
opslaget, når den rette person er fundet.

Dennis Knudsen er en af Danmarks førende frisører og makeup artister.
Hans store viden, har han brugt i udviklingen af sine egne produktserier.
Dennis’ serier bygger på hans viden om at skabe et smukt hår og hud via
aktive ingredienser og højteknologiske formuleringer.

