Er du vores nye kollega til markedsføring?
Vi har i BB fiberbeton fantastiske produkter med mange arkitektoniske muligheder – vi er bare ikke
så gode til at fortælle om det. Det skal du hjælpe med!
Du bliver en del af et energisk salgs- og projekteringsteam på 9 personer bestående af tekniske tegnere, statiker samt rådgivende sælgere. Et team der nu skal udvides med markedsføringskompetencer.
Du bliver ansvarlig for markedsføring af fiberbeton og BB fiberbeton til arkitekter og entreprenører
både i Skandinavien og i resten af Europa.
Vi forestiller os markedsføring i bred forstand med nyhedsbreve, sociale medier, opdateringer på vores website, salgsbreve, annoncer, personlige møder, pressemeddelelser, messer, etc. En markedsføringsstrategi som du bliver ansvarlig for.
Udover de primære opgaver med markedsføring vil du i cirka halvdelen af din tid også hjælpe de
rådgivende sælgere med at regne og udfærdige tilbud.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, men også finder værdi i at få input og sparring fra dine
kollegaer.
Som person spænder du bredt, har masser af energi og er fuld af gode idéer.
Du er eksempelvis arkitekt, bygningskonstruktør eller har anden relevant faglig baggrund – og
brænder for markedsføring. Eller uddannet indenfor markedsføring – og brænder for arkitektur.
Vi ønsker en kollega, der har erfaring med markedsføring og specielt digital markedsføring. En
kollega der er struktureret og ordentlig - og som kan flydende engelsk i skrift og tale.
Vi har dejlige lyse lokaler i forlængelse af vores fabrik og et godt kollegialt samarbejde.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø i en virksomhed i vækst - fyldt med arbejdsglæde og positiv
ånd.
Du vil få en afvekslende hverdag med frihed og gode muligheder for selvstændighed, ligesom du
vil få mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt med markedsføring af et spændende og relativt
nyt materiale.

BB fiberbeton A/S er en af Verdens førende producenter af glasfiberarmeret beton (GRC) – og er i fortsat vækst.
BB fiberbeton A/S er en familieejet velkonsolideret virksomhed med mere end 60 ansatte - ikke for stor til de små opgaver
og ikke for lille til de store. BB fiberbeton A/S er en ordreproducerende virksomhed, der producerer elementer i glasfiberarmeret beton til byggeindustrien. Læs mere på vores website www.bbfiberbeton.dk

Arbejdet foregår i Lille Skensved – 7 km nord for Køge tæt ved motorvejen – hvor både kontor og
produktion er placeret.
Lønpakke med videre forhandles ud fra kvalifikationer.
Vi vil løbende kalde til samtaler, hvorfor der ikke er en egentlig ansøgningsfrist. Vi håber at kunne
byde vores nye kollega velkommen hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Ringberg Brandt, nikolaj@bbfiberbeton.dk, +45 40 74 46 65
Send din ansøgning til job@bbfiberbeton.dk.
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