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Marketingchef
Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger 
vi nu en marketingchef med fokus på de digitale indsatser

Jobbeskrivelse
Du får ansvaret for at udvikle kendskabet til Milton Huse i Danmark 
samt sikre en god kundeoplevelse for Miltons potentielle kunder på 
tværs af kanaler og touchpoints igennem hele kunderejsen via inte-
gration af alle marketingaktiviteter i meget tæt samspil med salg. 

Herudover er det din opgave at få formidlet Milton Huse, således 
vi altid er en naturlig sparringspartner for vores potentielle kunder, 
som står over for eller overvejer at bygge nyt hus.

Et indgående kendskab til og min. 5 års erfaring med digital marke-
ting og ikke mindst omnichannel tankegangen er et krav. 

Din profil
· Du navigerer sikkert mellem owned, earned og paid media
· Du har en teknisk forståelse for de digitale værktøjer og har fuld  
  forståelse for rapporteringer i hhv. Google Analytics og Adform.
· Du har haft ansvar for medieindkøb på tværs af platforme og 
  formår at lave medieplanlægning, hvor kanalerne supporterer 
  hinanden mest muligt.
· Du bevæger dig naturligt på hhv. strategisk, taktisk og operatio- 
  nelt niveau og besidder en videregående uddannelse.
· Proaktiv og resultatorienteret personlighed med en positiv indstilling, 
  som ikke er bange for selv at have fingrene i maskinrummet.
· Du arbejder hjemmevant med grafiske programmer.
· Gode samarbejdsevner og formidlingsevner. Du forstår vigtig-
  heden af et tæt samspil med salg.
· Kendskab til byggebranchen er en fordel, men ikke et must.

Du får base på vores kontor i Horsens, hvor du har ledelsesansva-
ret for 1-2 kollegaer i marketing.
Du vil skulle manøvrere i en virksomhed, hvor din faglighed er 
vigtig, men også evnen til at kunne formidle dine budskaber på en 
facon, hvor alle kan være med.

Vi tilbyder
· En spændende og udfordrende arbejdsdag
· Frihed under ansvar 
· Indflydelse på slagets gang

Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra 
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads, 
fordi du får lov at afprøve gode idéer. 
Milton Huse har en yderst sund økonomi, så vi er her også i mor-
gen, og her er økonomien til nye initiativer. Du vil blive en del af en 
virksomhed, hvor tonen er meget uformel, og hvor vi anser os selv 
som en stor familie.

Vil du med på holdet?
Send en ansøgning til job@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Angiv ven-
ligst ”Marketingchef” i emnefeltet og vedhæft ansøgning og CV som 
PDF. Vil du vide mere om stillingen kontakt venligst Salgschef Jakob 
Glintborg på tlf. 26 77 88 85. Vi indkalder løbende til samtaler! 

Har du lyst til at være med på en spændende rejse 
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne 
hurtigt fra dig...

Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018. 
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.  

Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.


