Digital Marketing Coordinator
Barselsvikariat med forventet fastansættelse
Website-tovholder I tekstforfatning & oversættelse
Som barselsvikar skal du primært drive opdatering og udvikling
af vores mange websites men også hjælpe med engelsk-dansk
oversættelse og lave artikler til vores medarbejderblad. På længere
sigt skal du desuden arbejde med content marketing, grafisk design
og support alt efter dine kernekompetencer og afdelingens opgaver.
I AVK Internationals Marketingafdeling i Skovby laver
vi dokumentation, brandingaktiviteter og content, som

• arbejder hjemmevant i CMS (gerne SiteCore), Officepakken, Photoshop og InDesign

AVK-koncernen
AVK-koncernen er global

skaber rammerne for professionel marketing i vores

• behersker dansk og engelsk på højt skriftligt niveau

markedsleder inden for ventiler og

region. Vi udvikler materiale på engelsk, som oversættes

• er tålmodig, hjælpsom og empatisk, da du skal sikre

brandhaner, som indgår i vitale

eller bruges direkte lokalt, og vi supporterer vores interne

tæt dialog med dine internationale kolleger og hjælpe

infrastrukturer i form af vand- og

og eksterne kolleger med både små opgaver og større

dem i mål med opgaverne

gasforsyning, spildevandsbehandling

projekter.
Vi har travlt, og AVK er i konstant udvikling, derfor
forventer vi at beholde dig efter endt barselsvikariat.
Vi regner ganske enkelt med, at du er blevet uundværlig.

• er kvalitetsbevidst og struktureret, da du skal bevare

og brandbekæmpelse. AVK er

overblikket og holde filstrukturen samt sørge for, at

familieejet og har hovedsæde

detaljerne er på plads på alle vores sites

i Skovby/Galten nær Aarhus.

• elsker at skrive og er god til at formidle teknisk stof i
et letforståeligt og fængende sprog på både dansk og

produktions- og salgsselskaber på

engelsk

verdensplan og beskæftiger mere

Dine primære opgaver:
• drive vores eget engelske og danske site samt

Koncernen består af mere end 100

end 4.500 medarbejdere.
Lyder det som noget for dig?

vores otte lokalsprogede sites og assistere

Vi tilbyder spændende opgaver i tæt samarbejde med

AVK International A/S

vores salgsselskaber med deres – herunder

dine fem kompetente kolleger i Marketingafdelingen.

Hos AVK International kombinerer vi

implementere opdateringer, evaluere performance via

Dagligdagen er travl, beslutningsvejene er korte, tonen er

vores egenproducerede ventiler og

analyseværktøjer, SEO, bidrage med ideer til udvikling,

direkte, og der er altid plads til at sparre med kollegerne

tilbehør med produkter fra resten

og styre vores google search-annoncer

- og til et godt grin.

af AVK-koncernen og markedsfører

• hjælpe med engelsk-dansk oversættelse og lave
interviews og artikler til vores danske medarbejderblad

en komplet produktpakke til
Med din energi og friske idéer sætter du præg på AVK’s

Kontinentaleuropa, Rusland,

marketing, og du får en stor kontaktflade i en global

Centralasien, Kaukasus og

vækstvirksomhed. AVK er anerkendt verden over for sine

Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 250

kvalitetsprodukter og bidrager til bæredygtige løsninger

medarbejdere og omsætter for ca.

Når Anna er tilbage i april 2023 overtager hun tovholder-

på store globale udfordringer inden for fx minimering af

700 mio. kr. årligt.

rollen for websites og medarbejderblad, og din stilling vil

vandspild og effektiv spildevandsbehandling.

• koordinere udlån og vedligehold af vores to
demobusser

derefter også omfatte content marketing og vores mange
andre marketingopgaver.

Skriv din ansøgning på engelsk og medsend CV og
referencer til Head of Marketing Continental Europe

Du er den ideelle kandidat, hvis du:

Lene Mark på lmt@avk.dk senest d. 15/2-2022.

• brænder for de nævnte opgaver og kan udføre dem

Vi afholder samtaler i uge 8 og ansætter pr. 1. april, hvor

effektivt med afsæt i din relevante uddannelse og

de første to måneder vil være et overlap med Anna.

solide erfaring med international BtB-marketing i en
teknisk branche

Vi glæder os til at høre fra dig!

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

