
”I JO Hydraulics vil vi gøre vores kunder profitable og holde dem i hånden hele
vejen med verdens bedste service! (mission)”

ALSIDIG CUSTOMER VALUE
COORDINATOR SØGES TIL BARSELS-
VIKARIAT 30 TIMER/UGENTLIGT

VIL  DU VÆRE MED T IL  AT
REALISERE  VORES MISSION?

Det bliver du en del af

Vi er en familiedrevet virksomhed, der blev stiftet i 2010. Vi sælger centralsmøring og
hydraulikkomponenter/-løsninger primært til det danske marked. Vi er 16 topmotiverede og dedikerede
medarbejdere, 13 på fuld tid samt 2 elever og en husassistent. Vores værdigrundlag, og alt hvad vi foretager
os, er forankret i missionen ovenfor. Kunderne kan regne med os!

Ansøgningsfrist d.01.04.21 til sa@johydraulics.dk 
Kontakt: Sidsel 27 73 02 50 eller sa@johydraulics.dk

Se mere om os her: www.johydraulics.dk  - You Tube

Det tilbyder vi

En måneds overlap med Mie inden hun går på barsel
Du bliver en del af et team, som brænder for deres job, og som altid er klar til at hjælpe hinanden.
Vi er en virksomhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. 
Vi har en åben og uformel omgangstone med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. 
Løn efter kvalifikationer

Din rolle

Som Customer Value Coordinator i JO Hydraulics får du ansvaret for vores markedsføringsafdeling. På den
lange bane stå i spidsen for at skabe virksomhedens nye visuelle identitet (Q3 mål), samt opbygge vores nye
landingpage. Du får ansvaret for at planlægge og eksekvere på det kommende kvartals
markedsføringsindsatser og for at forberede og gennemføre markedsføringsmøder med vores A-
leverandører – samt efterfølgende eksekvering. I det daglige arbejde vil dine opgaver primært være
udarbejdelse af nyhedsbreve, tilstedeværelse på sociale medier og markedsføring via SEO og AddWords. Du
skal også indgå i customer sevice ved afholdelse af ferie og når det brænder på.
Vi forstyrrer ikke vores kunder unødigt og det er derfor vigtigt at du hurtigt sætter dig ind i vores
kundegrupper, så du kan selektere i, hvad der er væsentligt. 

Er du den rette

Du er enten uddannet grafiker med efteruddannelse i sociale medier og SEO/AddWords, eller inden for
markedsføring og du besidder en kreativ åre.
Det er et must at du kan arbejde i Photoshop og Indesign
Det er en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig for din egen arbejdsdag, samt
koordinering med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.
Du arbejder meget struktureret
Du er enig i vores mission og tror på budskabet i den

I ansøgningen skal du forholde dig til ovenstående punkter – ansøgningen må gerne være en videosekvens.

http://www.johydraulics.dk/
http://www.johydraulics.dk/
https://youtu.be/ru6i5eliWfA

