
Marketing manager (online) til N’AGE

N’AGE er en hurtigtvoksende kæde inden for kosmetiske, ikke-kirurgiske behandlinger med klinikker i København, Århus og

Odense. Vi i søger en talentfuld marketing manager med online speciale som ansvarlig til at eksekvere og udvikle vores

marketing platform og sikre, at vi vinder vores kunders tillid fra begyndelsen af kunderejsen.

Der er tale om et spændende og udfordrende job, hvor du kommer til at arbejde meget tæt på ledelsen, får stort og selvstændigt

ansvar fra dag ét og er med til at skabe din egen hverdag.

Vi er uhøjtidelige, men bundseriøse. Der er stor frihed, så længe der leveres resultater, og du vil blive udfordret på selv at finde

løsninger. Vi tænker strategisk – men er ydmygt bevidste om, at det kun har en værdi, hvis man kan omsætte det til resultater.

Du bliver ansvarlig for:

• At udarbejde og - med hjælp fra vores dygtige studentermedhjælpere - at eksekvere den samlede marketing plan herunder:

• Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve samt opfølgning

• Udarbejdelse og overvågning af online annoncering inkl. fuldt budgetansvar på FB og Google Ads

• SEO optimering, herunder produktion af materiale, link-building, samarbejde med bloggere mv. 

• Samarbejdet med vores eksterne konsulenter indenfor SEO/Google Ads

• Vedligeholdelse og optimering af www.nage.dk i Wordpress

• At udvikle og eksekvere på N’AGEs tilstedeværelse både on- og offline samt sikre rød tråd mellem kanalerne, herunder 

deltagelse og eksekvering af events, pressekonferencer, samarbejde med ambassadører etc. 

Hvem er du?

• Du har en uddannelse på kandidatniveau - sandsynligvis fra CBS eller tilsvarende

• Du har dokumenteret erfaring med de nævnte ansvarsområder og er klar til at tage det fulde ansvar 

• Udover de traditionelle marketingdiscipliner, så skal du være skarp på Googles værktøjer (Analytics, Ad words, My 

Business) samt Wordpress, Mailchimp, FB annoncering m.m.

• Du kan holde mange bolde i luften og har en god sans for at strukturere og koordinere

• Du er kommercielt tænkende, arbejder databaseret og er målrettet og ambitiøs

• Du er tænker strategisk, men du kan lide at eksekvere og elsker at se resultaterne

• Du har potentiale til at udvikle dig til Business Manager hos N’AGE

Vi kan tilbyde dig:

• At blive en del af teamet i Danmarks stærkeste kæde af klinikker inden for kosmetiske behandlinger

• Selvstændigt ansvar fra dag 1 med meget tæt samarbejde med ledelsen. 

• At blive kastet ud i mange forskellige opgaver og være med i sparring, eksekvering og opfølgning i højt tempo!

• En fuldtidsstilling i de skønne lokaler på Kongens Nytorv med en uformel omgangstone og meget kort fra idé til eksekvering

Interesseret? Så send hurtigst muligt din motivation og dit CV til os på job@nage.dk

Vi afholder jobsamtaler løbende, og vi ansætter, når vi har den helt rigtige kandidat til teamet – så skriv med det samme!

www.nage.dk – 70273366 – @kliniknage

http://www.nage.dk/
http://www.nage.dk/

