Vil du ha en spennende markedsføringsjobb med muligheter
for påvirkning, resultater og personlig vekst?
Vi i Ankerskogen rigger oss for en offensiv satsing på fremtiden, og søker deg som trives med
vekstmarkedsføring. Har du solid kommersiell og teknisk forståelse, en målrettet tilnærming til markedsføring og
salg, vil vi gjerne ha en prat med deg!
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Vi søker deg som brenner for vekstmarkedsføring og har et solid kommersielt driv. Som ansvarlig for den digitale
markedsføringen i et av Norges største svømme- og badeanlegg kan vi tilby et spennende arbeidsmiljø samt
gode muligheter for personlig vekst- og utviklingsmuligheter. Stillingen inngår i ledergruppen og du vil få
ansvaret for å utvikle markedsplaner og gjennomføre våre markedsplaner, produsere analyser, og aktivt bistå i
produktutvikling innen våre områder. Enten det er i badeanlegget, det moderne treningssenteret eller i spa- og
velværeavdeling - jobber vi hver dag med å skape god opplevelser for våre gjester.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:









Digitale markedskanaler
Utvikle markedsplaner og gjennomføre våre tiltak
Lede vårt arbeid med profilering og markedsføring i sosiale medier
Lage rapporter og analyser om lønnsomhet og besøkstall
Lede Ankerskogens markedsgruppe
Overvåke, optimalisere og analysere effekten av vårt markedsarbeid
Tilrettelegging av produktpresentasjoner i digitale markedskanaler
Ivareta noen administrative oppgaver

Vi søker deg som:






Har utdanning og kompetanse innen digital markedsføring
Har meget god teknologisk kompetanse
God kjennskap til Google analytics, søkemotoroptimalisering og sosiale medier
Gode kommunikasjons- og språkkunnskaper
Liker å jobbe både i team og selvstendig

Om arbeidsgiveren
Ankerskogen Svømmehall KF er et av Norges største svømme- og badeanlegg og eid av Hamar kommune.
Sammen med et moderne treningssenter og egen spa- og velværeavdeling er Ankerskogen et unikt sted for folk i
alle aldre. Vi jobber hver dag med å skape gode opplevelser for våre gjester og skal gi et viktig bidrag til
folkehelsen i Hamar-regionen. Vi har offensive og konkrete ambisjoner for vekst, og vil sammen med deg utvikle
en dynamisk strategi for dette.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Trude G. Oreld på telefon 91.73.80.78 eller epost
trude.oreld@ankerskogen.no. Skriftlig søknad og CV sendes på epost til trude.oreld@ankerskogen.no
Eposten merkes: «Stillingsutlysning-Digital markedsfører»

