DTP, MARKETING & KONTORASSISTENT
Pharma Medico, Aarhus

Aarhus, 12. juni 2018

Leder du efter udfordringer og en spændende mulighed for at blive en del af en enestående global vækst og
succes i løbet af de næste år?

Jeg har haft fornøjelse af at arbejde sammen med Jola Gorzkiewicz hos Pharma Medico
ApS
2017 hvor
blev
som
Vi har
en siden
unik mulighed
for enhun
dygtig
og ansat
energisk
DTP,grafiker.
marketing og kontorassistent for at blive en del af vores

effektive team på vores kontor i det centrale Aarhus. Her vil du blive en af de få udvalgte på vores hovedkontor,
yderst
ogPharma
fagligtMedico
dygtig.Group
Hun and
arbejder
megetbrands
målrettet
og med udvalgte
derJola
lederer
den
globalededikeret
udvikling for
vores globale
– sammen
nøglepersoner
og ansatte
overalt i verden.
resultatorienteret
samtidig
med at hun bevarer overblikket med et smil i pressede

situationer. Jolas opgaver hos Pharma Medico har spændt vidt og hendes kompetencer

At arbejde i et travlt miljø, mens du samtidig lærer forskellige processer at kende, er nøglen til succes i denne
har ført bolden i mål hver gang. Af materialer fra tryk til digitale platforme kan blandt andet
stilling.

nævnes:

Din beskrivelse:
Design
af både
produktemballage
og brand logoer til
produktgrupper
• Du •
har flair
for DTP
og en forståelse
for basale marketingsprincipper
ogforskellige
virksomhedsdynamik,
eller lignende.
Præsentationsmateriale
komplekse
budskaber
• Du •
er detaljeorienteret
og er god til athvor
håndtere
flere opgave
samtidig. og resultater skulle fremgå
• Du er god
til at prioritere
tager
ansvar.
tydeligt
og klartoghos
modtageren
• Du er service-mindet og forstår dig på købmandskab.
• Annoncedesign på tværs af produktgrupper
• Du er selvstændig og trives i et dynamisk miljø med en hurtig udvikling.
SoMe
materiale
i forbindelse
med
nyemed
produktlanceringer
og positionering
af
• Du •
er en
erfaren
bruger af Adobe
CS og har
erfaring
Microsoft Office (Word)
samt erfaring med
videoredigering
(fx Finalprodukter
Cut).
eksisterende
– både med fokus på branding og salg
• Du •
kan POS
flydende
engelsk,
talt
såvel
som
skrevet – og hvismarkeder
du taler andre sprog vil det være en fordel.
materiale på tværs af internationale
Internt er vores daglige sprog dansk, hvilket du derfor også skal kunne både tale og skrive.

•

Informationsmaterialer herunder brochurer, flyere og leaflets

Dine arbejdsopgave:
Jola er velformulerende, både i skrift og tale og er yderst dygtig til visuelt at formidle
• Tilpasning af eksisterende marketingkampagner til forskellige sprog og kulturer.
og virksomhedsresultater,
så det
konkluderende
materiale fremstår
• komplekse
Arbejde med budskaber
og implementere
QC og registreringsdokumenter
på flere
sprog.
og forståeligt.
• tydeligt
Intern kvalitetssikring
og kontrol.
• Traditionelle support funktioner for vores interne og eksterne team, blandt andet intern kommunikation.
haraden
udstråling
• Jola
Diverse
hoc
opgaver. og fremtoning der harmonerer med og matcher hendes baggrund,

hvilket indgyder naturlig respekt og gør hende til en yderst kompetent aktør i alle de roller

Vi hun
tilbyder:
har haft hos Pharma Medico.
• Udvikling af dine evner gennem ansvar og involvering.
et godt for
samarbejde
og eksternepræstationer.
samarbejdspartnere
• Jola
Du vilhar
få mulighed
at forme dinmed
stillingkolleger,
med tidenledere,
genneminterne
dine dokumenterede
• og
Et spændende
og
dynamisk
arbejdsmiljø
i
attraktive
omgivelser
med
mulighed
for
at
hun er vellidt af alle, men grundet omstruktureringer i virksomheden lære.
er hendes stilling
• At blive en del af et ungt team og et socialt arbejdsmiljø.
desværre blevet nedlagt.
• En chance for at blive en del af en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder indenfor sit segment.
• Jeg
Stillingen
er fuldtid. om, at i vil få den helt rette medarbejder til jeres organisation i Jola, og
er overbevist

håber
vores
veje
krydser
hinanden
igen.og dit CV til job@pharmamedico.com med emnet
Forjeg
at søge
denne
stilling
skal
du sende
din ansøgning
’Marketingsassistent’.
Jeg står gerne til rådighed ved yderligere spørgsmål.

Application deadline: Vi vil løbende kalde ansøgere ind til samtale, så vi beder dig derfor sende din ansøgning
Med venlig hilsen
snarest muligt. Alle ansøgninger bliver håndteret med fuld diskretion. Sidste deadline er den 29. april.
About Pharma Medico:
Pharma Medico Group is a global organisation dedicated to improving the well-being and life quality of people suffering from
skin conditions and hair growth disorders.

Kiri Fynsk

Our philosophy, ‘The Science of Natural Well-Being’, has driven the Group’s research over the past 30 years. Today our
marketplace
become global
and isManager
in constant development and expansion.
Global has
Marketing
& Sales

We have affiliate and subsidiary companies on all continents, and work together closely towards our common goal of
development
growth. ApS
In this connection, we insist on being quality and honest colleagues and partners, both locally and
Pharmaand
Medico
globally.
For +45
more 26
information
29 18 about
18 the organisation and our global brands, visit www.pharmamedico.com.

