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ANSVARLIG MARKETINGKOORDINATOR 
MED ERFARING INDENFOR DIGITAL MARKETING 

JANUAR 2022 

GENERELT 

Vil du være med til at drive væksten i r2pTracking ved hjælp af digitale 
marketingaktiviteter? 
Vi er på udkig efter en dygtig og erfaren Marketingkoordinator, der brænder for 
marketing, digitale begivenheder og kunderejser. 

VIRKSOMHEDS PROFIL 

r2pTracking er en del af r2p-koncernen, med hovedkontor i Flensburg, 
Tyskland. Vi opererer internationalt i 45 lande med datterselskaber i Danmark, 
Storbritannien, Schweiz, Australien, Malaysia, Canada og Brasilien. 
 
r2pTracking beskæftiger sig med salg og udvikling af it-løsninger til 
transportbranchen. Vi er en af de ledende aktører på markedet indenfor 
telematic, planlægning- og disponeringsværktøjer til netop denne målgruppe. 
Vi har gennem en årrække oplevet en stigende vækst, og er 4 år i træk blevet 
udnævnt af Dagbladet Børsen til Gazelle-virksomhed. 

 

JOBBESKRIVELSE 

Som digital marketingkoordinator er din vigtigste funktion at bidrage til at styrke 
r2pTrackings synlighed på relevante markeder, skaffe leads til salg og sikre en 
høj kundeloyalitet. Du vil sammen med teamet være ansvarlig for at opdatere 
og udvikle r2pTrackings websites og løbende arbejde med SEO optimering. 
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Med udgangspunkt i din forståelse for kunderejsen skal du bidrage til 
opbygning af e-mail marketing flows – både til nuværende og potentielle kunder. 

Du vil yderligere arbejde med udvikling af content til website, nyhedsbreve og 
sociale medier, intern salgsrelaterede opgaver samt sikre en relevant 
contentplan. 

 

KVALIFIKATIONER 

ERFARRING / UDDANNELSE 
 

• Du har en relevant marketinguddannelse og har tilegnet dig nogle års 
erhvervserfaring inden for digital marketing 

• Du er teknisk funderet og navigerer intuitivt på tværs af digitale platforme 
• Det er en fordel, hvis du grafiske kompetencer og kan arbejde i 

programmer som Photoshop, InDesign, WordPress og MailChimp 
• Det er ligeledes fordelagtigt, hvis du har erfaring med videooptagelse og 

-redigering 
 

PERSONLIGHED 

• Du trives i en selvstændig stilling med alsidige opgaver, hvor der er 
mange interne og eksterne opgaver  

• Du kan arbejde selvstændigt og indgå i et team 
• Du har høj ansvarsfølelse for egne opgaver 
• Du kan tale med kunder og er serviceminded  
• Du er fleksibel og træder til, når der er behov for din assistance også 

selvom opgaven ligger uden for dit primære område 
• Energisk, udadvendt og masser af gåpåmod 
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• Du skal kunne have mange bolde i luften samtidigt uden at miste 
overblikket 

• Med kvalitet i højsæde, skal du kunne gå i detaljer og sikre leverancer 
lever op til vores kunders krav 

• Du har et stort drive, er målrettet og kan lide at begå dig i en 
international virksomhed med ambitiøse planer 
 

SPROG 

• Du besidder gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både 
dansk og engelsk 
 

VI TILBYDER 

En stilling i en international virksomhed med vækstpotentiale, hvor du kommer 
til at arbejde i et spændende miljø med meget dedikerede kollegaer. Du får 
desuden mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde, samt have indflydelse på 
afdelingens softwareudvikling og strategi i forhold til udviklingsmiljø og platform.  

• Et fleksibelt og godt arbejdsmiljø  
• Pension  
• Sundhedsforsikring  
• En del af et superdedikeret team, med høj erfaring og kendskab til 

branchen  
• Løn efter kvalifikationer  

ARBEJDSTID 

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.  
Arbejdssted: Viborg 
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ANSØGNING 

Send en skriftlig ansøgning og CV til: jobdk@r2p.com  

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte Bjarne Nielsen på  
tlf.: +45 70 200 698, e-mail: bjarne.nielsen@r2p.com  
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