© Dimitar Iliev

Studiejob med udfordringer og muligheder
i verdens førende fotografiske virksomhed
Vi søger en ny kollega til et studiejob i vores marketingafdeling hos Phase One med start
snarest muligt. Phase One har i snart 20 år leveret fotografiske kamera-, hardware- og
softwareløsninger til verdens førende, professionelle fotografer.
Om jobbet:
Igennem de seneste par år har vi gjort rigtigt meget ud af at
styrke vores online kampagner og indsatser via web, e-mail og
sociale medier. Vi vil gerne have en hjælpende hånd til at gøre
os endnu klogere på vores resultater og en hjælpende hånd
til at gøre os endnu bedre fremover.
De vigtigste opgaver, du vil komme til at arbejde med, er:
II	
Bidrage med at finde, skabe og udrulle kampagner online
(via phaseone.com, nyhedsbreve og social medier mm.)
II	
Håndtere og besvare kundehenvendelser

II	
Følge op på diverse lokale og globale kampagneaktiviteter
– Statistik på nyhedsbreve
– Månedligt overblik og opsamling på kampagneaktiviteter
– Løbende kundetilfredshedsmålinger
II	
Oprette og følge op på diverse kampagnekoder

II	
Hjælpe til med drift og vedligeholdelse af vores website i
Sitecore CMS
II	
Diverse ad hoc opgaver

Du bliver en del af et uformelt og internationalt arbejdsmiljø i en
åben og udviklende organisation, hvor det visuelle og kvalitet
er i højsædet.
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på ca. 10 timer
ugentligt. Vi kan tilbyde en attraktiv løn og et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Arbejdsstedet er vores hovedkontor på
Frederiksberg.
Om dig
Vi forestiller os, at du er i gang med din masters / sidste del af
din uddannelse på CBS, ITU, KU eller DTU. Du interesserer dig
for online medier, digital markedsføring og web-statistik. Det vil
være en klar fordel, at du har flair for og interesserer dig for IT.
Endvidere er kendskab til Photoshop en fordel. Foruden dansk
forventer vi, at du skriver og taler flydende engelsk.
Som person sætter vi pris på, at du:
II Er analytisk og struktureret

II Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre

II Tænker positivt og ser muligheder frem for begrænsninger
II Er energisk, proaktiv, udadvendt og servicemindet

Er du interesseret I jobbet?
Send din ansøgning og CV senest den 26. februar 2013, kl. 12.00 til: jobs@phaseone.com, mrk.: Marketing – KWT.
Samtaler afholdes hurtigst muligt efterfølgende. For yderligere information kontakt Kamilla Wied på kwt@phaseone.com
Vil du vide mere om Phase One, så tjek www.phaseone.com

Phase One er verdens førende leverandør af mellemformat kamerasystemer og –løsninger. Phase One’s mellemformat kameraer,
digitale bagstykker og objektiver er designet til at levere uovertruffen billedkvalitet og værdi. Phase One’s Capture One software bidrager til at
gøre billedoptagelsen og efterbehandlingen mere strømlinet uanset hvilket kameraudstyr du måtte bruge. Phase One har hovedkontor
i København og repræsentationer i New York, Tokyo, London, Køln, Hong Kong, Shanghai og Tel Aviv.

