SIF JAKOBS JEWELLERY SØGER DIGITAL KOORDINATOR MED SPECIALE I TYSK

Er du eminent til tysk og til at fortælle historier gennem video og billeder? Så er du måske vores nye
Tysk-sprogede digitale koordinator.
Sif Jakobs Jewellery søger en stærk sproglig og visuel studiemedhjælper, som kan være vores tysk-kyndige
Content Manager.
Vi forestiller os at du kan navigere naturligt mellem de forskellige SoMe kanaler og kan omsætte relevant
og engagerende indhold fra dansk og engelsk til Tysk.
Indholdet skal kunne bruges på alt fra Facebook, Instagram, Twitter og Sif Jakobs Jewellery’s website på
Tysk. Du vil få ansvar for at opbygge vores Sociale medier i Tyskland, i tæt samarbejde med vores interne
Marketing team og salgsansvarlige i Tyskland.
Vi forventer at du orienterer dig i mode og / eller smykkeverdenen og at du har fingeren på pulsen hvad
angår sociale medier, samt at det naturlig for dig, at tænke i indholdsløsninger på tværs af digitale
kanaler.
Du skal ligeledes kende til tyske forbrugsmønstre og kulturelle forskelle, og være med til at præge
indholdet så det virker engagerende og fanger tyske forbrugere. Hensigten er at opbygge stærke
tysksprogede SoMe kanaler der virker og skaber awareness for Sif Jakobs Jewellery brandet og styrker
salget i Tyskland.
Dine primære opgaver:
•
•
•
•
•
•

Medansvar for udvikling og implementering af en ”Tyskland contentstrategi” på tværs af digitale
kanaler
Oversætte og være med til at udvikle til alle vores tyske SoMe platforme (Facebook, Instagram,
Twitter)
Oversætte og vedligeholde et tysk website
Medansvarlig for planlægningen og eksekveringen af årshjulet for SoMe aktiviteter i Tyskland
I tæt samarbejde med vores interne Marketing team skal du kunne omsætte data til kreativt indhold
Fingeren på pulsen i forhold til aktuelle temaer og tendenser i modebillede og på smykkescenen og
forvandle dem til Tysk bruger motiverende oplevelser

Dine faglige kompetencer:
•
•
•
•
•
•

Det er vigtigt, at du er flydende i Tysk og sprog og tale. (Måske er du fra Tyskland og taler dansk og
engelsk)
Det er essentielt at du har praktisk erfaring med at håndtere Sociale Medier
Du har en stor forståelse for digital markedsføring og medier og følger med i mediebilledets udvikling
Du skal kunne skrive fangende tekster på Tysk til sociale posts
Det er en fordel at du kender til influencere (i Tyskland) og ved hvad der motiverer dem
Du er hurtig til at eksekvere – fra idé til handling

Vi tilbyder
•
•
•
•

Et fleksibelt og interessant studiejob hvor din mening bliver hørt
15-20 timer ugentligt
At arbejde tæt med vores danske marketing team samt Tyske PR bureau og salgsteam
Et stort ansvar hvor du er knudepunktet for al kommunikation på Tysk

Så fremt ovenstående har vakt din interesse, bedes du venligst fremsende dit CV + Ansøgning til Begga
Arnardóttir på email begga@sifjakobs.com, eller ringe til Begga på tlf. +45 2685 6260 hurtigst muligt.
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