
Kan du skrive værdibaserede historier og indhold, der engagerer, informerer og frister vores ski-gæster? 

Forstår du skiløbere, og kan du kommunikerer med dem? Til de nye og lidt usikre begyndere, der har brug for 
vejledning. Til familierne, der kræver sikkerhed og tryghed? Til de erfarne skiløbere, der tørster efter eventyr og 
pudder, men også til skiløbere, der bruger lige så meget tid på skiløb som på afterski?

Hvis ja - så er du måske vores nye Ski Content Manager. 

Skinetworks leder efter en content-marketeer, der forstår skiløberen, elsker marketing, er hjemme i de forskellige 
digitale kanaler og vil med ombord på vores ambitiøse marketings- og skieventyr. 

DIN PROFIL 
Vi tilbyder en stilling med store muligheder for personlig udvikling, frihed under ansvar og for at komme med på hele 
marketingsrejsen rundt i alle de forskellige kanaler. Du skal kunne se dig selv i en dynamisk virksomhed, med en flad 
organisationsstruktur, hvor fokus er, at skabe en forretning baseret på rejsebranchens gladeste gæster.

Din primære opgave bliver at producere engagerende content til vores digitale kanaler, og være med til at afvikle og 
udvikle kampagner. Vi har 3 brands med hver sin brand profil, som sælges i Danmark og Sverige. Er du skiløber, eller 
har erfaring fra rejsebranchen, er dette et plus. Derudover ønsker vi at:

c Du er selvstændig, ansvarlig og elsker kommunikation og marketing
c Du kan skrive engagerende indhold til forskellige målgrupper og for forskellige brands
c Du kan skrive content til: Nyhedsmails, workflows, SoMe, blogs, websites og til forskellige partnere
c Du forstår og har gerne arbejdet med e-mail marketing og marketingautomation
c Du skriver SEO-baseret indhold, og ved hvordan du sikre, at vores content bliver fundet
c Du er med til at lave contentplaner og kan følge dem
c Du har arbejdet professionelt med SoMe og forstår Business Manager
c Du forstår de enkelte kanaler, og hvordan du flytter en kunde igennem en marketingsfunnel
c Du deltager aktivt i brainstorm og udvikling af vores marketingsplaner med verdens bedste marketingsteam
c Du staver og skriver korrekt dansk. Forstår du svensk er det kun godt, da dine nye kolleger både er danske og svenske
c Du har gerne ca. 1-2 års erhvervserfaring

HVAD TILBYDER VI?
c Hyggeligt kontor på Vesterbro i København med mulige udearbejdsdage i Århus
c At blive en del af et team med 33 inspirerende kolleger der brænder for rejsebranchen
c Rig mulighed for indflydelse, ansvar og udvikling med gode mennesker
c Et afvekslende og udfordrende job hvor to dage sjældent er ens
c Attraktive medarbejderfordele
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BLIV EN DEL AF VORES DREAMTEAM 
Vi er et marketingsteam der er HubSpot-eksperter med 6 års erfaring og bruger det som en integreret del af salg, mar-
keting, service og aftersales. Vi arbejder seriøst med marketing automatisering og har 8 brands i vores portefølje i en 
samlet Hubspot portal.
Alle marketingstiltag og udvikling er noget vi alle sammen er med til at udvikle og bidrage til - det betyder at du får 
mulighed for at udvikle dig og blive bedre til alle de forskellige marketingsdicipliner. Idéer, ambitioner og viden er altid 
velkommen i vores team. Vi bliver dygtigere sammen. Vi er alle involveret i markedsføringsplanen af vores brands.
Vi har verdens BEDSTE produkt ...

OM SKINETWORKS
c Skinetworks er det største skirejsebureau i Skandinavien
c Vi er specialister i de største og bedste destinationer i Alperne
c Vi arbejder igennem de velkendte brands Nortlander, Slopetrotter og Danski
c Vi sælger skirejser til alle der ønsker en aktiv ferie uanset alder, køn eller interesser
c Vi servicerer gæster fra både Danmark og Sverige
c Vi er en del af Primo Tours koncernen, som tæller i alt 13 brands

LYDER JOBBET SOM NOGET FOR DIG?
Så send din ansøgning og CV, hvori du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du ville være den perfekte nye kollega til 
os på rl@skinetworks.com

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Head of Marketing & Ecommerce, Rikke Levinsen, på
mobil: 31661813

Vi afholder samtaler løbende, og vi opfordrer derfor til, at du hurtigst muligt sender dit CV samt ansøgning. 

Løn og tiltrædelsesdato efter aftale. 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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