
– med international erfaring og flair for
mennesker

Hos Leander A/S i Silkeborg har vi succes 
med at designe og sælge møbler til børn, og vi 
oplever stabil vækst og øget interesse for vores 
mange produkter. Vi er i Leander, herunder 
både bestyrelse, ledelse og medarbejdere, yderst 
ambitiøse og ser et kæmpe potentiale for videre 
udvikling. 

Vi søger en proaktiv marketingansvarlig der 
ser og anvender sin faglighed og sit engage-
ment i et bredt forretningsmæssigt perspektiv 
og som brænder for at blive medskaber af 
vores vækstrejse. 

Har du opdateret viden og erfaring med  
marketing set i et internationalt perspektiv? 

Trives du i rollen som ’spillende træner’, hvor 
du både sætter strategien og tager aktivt del i 
opgaverne? 

Har du gode people skills, og motiveres du af 
at lykkes med og gennem andre? 

Er du innovativ og med god pionerånd? 

Så læs videre … 

MARKETING MANAGER



DIN ROLLE
Du bliver del af en virksomhed med et stærkt design-DNA, og du 
inviteres til at bidrage både fagligt og menneskeligt til vores fælles 
rejse og fortsatte udvikling. Du vil referere til virksomhedens 
stifter og CEO, Stig Leander, og blive ansvarlig for en bred vifte af 
B2B/B2C marketing aktiviteter med fokus på god synlighed af 
vores brand. 

Ledelse: Du står i spidsen for et højt kvalificeret marketing-team 
med stærke in-house kompetencer indenfor æstetisk visuel for-
midling, grafisk arbejde samt synlighed på web, sociale medier, PR, 
nyhedsbreve mm. Det er tanken, at du med smittende entusiasme 
skal fungere som tovholder og koordinere fælles og individuelle 
indsatser. 

Strategi & eksekvering: Du skal i samspil med afdelingens mest 
erfarne medarbejder og visuelt ansvarlige, have fingeren på pulsen 
i forhold til trends og tendenser i markedet og løbende analysere 
og tilpasse vores markedsføringsstrategi. Du har ansvaret for selve 
fortællingen om Leander og alt skriftlig kommunikation på vores 
mange forskellige markeder worldwide - både hvad angår content 
og sprog. Sammen sikrer I at det visuelle udtryk og content smelter 
sammen i en helhed. 

Marketingopgaver: Du tager selv del i alle strategisk vigtige 
marke-ting opgaver og bidrager særligt med din viden indenfor det 
digitale univers. Sammen med vores E-commerce manager står du 
for at finde og implementere en ny B2B/ B2C platform. Du bliver  
naturlig go-to-person for eksterne samarbejdspartnere, og initierer 
målrettede kampagner i henhold til individuelle marketing-årshjul. 
Du hjælper derforuden vores E-Commerce Manager med at lykkes 
i et kraftigt voksende marked. 

www.leander.com

https://leander.com/dk


DIN FAGLIGE PROFIL

• Relevant uddannelse indenfor marketing på min. bachelor-niveau
• Solid erfaring fra lignende stilling med ledelsesansvar
• Erfaring med international markedsføring og digitale løsninger
• Kommunikativ stærk og med flair for selve fortællingen om et brand
• Æstetisk sans og interesse for grafiske trends
• Gode generelle IT-kundskaber samt kendskab til branchespecifikke 

programmer
• Kendskab til Mailchimp og evt. PIM
• Erfaring med implementering af en B2B/ B2C platform
• Viden om og holdning til grafisk arbejde (ikke nødvendigvis udførende)
• Kommunikerer flydende på dansk og engelsk i skrift og tale
• Gode analytiske evner
• Max 30 min. transporttid til Silkeborg

DIN MENNESKELIGE PROFIL

Du motiveres af at skabe resultater sammen med og gennem andre og samtidig at 
have dit eget ansvarsområde. Du trives i en faciliterende rolle med fokus på hele  
marketingindsatsen, og hvor du med entusiasme går forrest og viser vejen. Du er en 
stærk kommunikator, velstruktureret og god til at styre komplekse processer. 

Du er bevidst om, at du ikke kender svaret på alt og bruger derfor aktivt dit netværk 
og bagland til at nå i mål. Du er lyttende, har et godt og positivt drive og formår sam- 
tidigt at sætte dig fagligt i respekt, når situationen kræver det. Du arbejder pro-
aktivt og løser kreativt udfordringer i optakten frem for at skubbe dem foran dig. 
På hjemme-banen møder du dine kolleger med tillid, og du har en høj etik samt en 
stærk integritet. Du trives godt i en mindre og uformel organisation med plads til 
et godt grin. 

www.leander.com

https://leander.com/dk


OM LEANDER
Leander A/S er en international virksom-
hed, der er kendetegnet ved en række 
unikke produkter, en stærk designfilosofi 
og et hold på 15 passionerede medarbej-
dere. Vi har base i smukke omgivelser i 
Silkeborg. 

Vi designer og sælger møbler til og for 
børn - møbler der inspirerer til leg, bevæ-
gelse og kreativitet. 

Vi ønsker at gøre en forskel i hverdagen 
for børn og deres forældre.  
Det er vores DNA. 

Læs mere om os på www.leander.com 

Leander A/S, Georg Jensens Vej 8. DK-8600 Silkeborg

NEXT STEP

Vi ønsker at sikre det rigtige match mellem dig og os, og det rigtige match går som bekendt begge veje. Vi samarbejder med blue search & selection i processen. Send 
venligst målrettet ansøgning og cv som pdf via mail mrk. ’Leander - Marketing’ til konsulent Gustav Wenneberg, gw@bluesearch.dk. 

Spørgsmål til stillingen gemmes venligst til en eventuel kommende samtale. Spørgsmål til processen kan rettes til Gustav på 27642727. Vi gennemfører samtaler løbende 
og ansættelse er snarest muligt, så vær gerne frisk på tasterne. Vi behandler din henvendelse med fortrolighed og i henhold til retningslinjer for GDPR. 

https://leander.com/dk
mailto:mailto:%20gw%40bluesearch.dk?subject=



