
 

New Works er en designvirksomhed i kraftig vækst, og du kan 
være med til at præge vores rejse fremad. Som vores Digital 
Marketing Manager vil du være ansvarlig for at drive og vækste 
nogle af de allervigtigste touch points i vores markedsføring 
og være med til at folde New Works’ univers ud i fængende 
kommunikation med forståelse for vores værdier og identitet. 

Vi har til huse i smukke lokaler, centralt beliggende i 
Frederiksstaden. Her vil du blive en del af et sammentømret 
og professionelt team, hvor godt kollegaskab er i højsædet, og 
omgangstonen er rar og venskabelig. Du vil referere til 
Marketing Manager, Vibe Høst og Creative Director, Knut Bendik 
Humlevik.

Arbejdsopgaver
Dine opgaver vil blive tilpasset efter kvalifikationer, men vil 
hovedsageligt bestå i at…

• Udvikle kommunikationskoncepter i samspil med Marketing  
 og PR
• Tilpasse content til sociale medier og annoncering
• Administrere og vækste vores kanaler: Instagram, Facebook,  
 LinkedIn og Pinterest
• Planlægge digitale kampagner og lede vores annoncering   
 på tværs af kanaler
• Indgå i dialog med følgere
• Indhente og kuratere brugergenerede billeder på sociale      
 medier til repost og brug på web
• Assistere med diverse kommunikationsopgaver

Den ideelle kandidat

Den ideelle kandidat brænder for sociale medier og er altid 
opdateret på de seneste trends i det digitale univers. Du holder 
øje med data, algoritmer og nye features og er ikke bleg for at 
teste nye ting af.

Du elsker at formidle i sprog og billeder, så din modtager 
inspireres og fortrylles. Du har et knivskarpt æstetisk blik og 
forstår at skabe et smukt flow og tilpasse content til forskellige 
kanaler. Du har samtidig en kommerciel forståelse og øje for de 
målgrupper, der kommunikeres til.

Du arbejder struktureret og fremadrettet, men er klar på hurtigt 
at gribe en ny ide eller et gunstigt øjeblik og handle på det. Du 
er imødekommende, varm og høflig, både som kollega og når 
du interagerer med vores følgere.

Din profil

• Æstetiker
• Flydende på engelsk i skrift og tale
• Et fængende og grammatisk korrekt sprog
• Relevant erfaring med sociale medier og digital markedsføring
• Erfaren bruger af Indesign og Photoshop
• Datadrevet og analytisk tilgang, bl.a. med kendskab til   
 Google Analytics
• Kompetencer inden for foto og video

Sådan søger du

Send dit CV og en kort motiveret ansøgning til Vibe Høst på
vibe@newworks.dk inden 19. december 2022. Har du 
spørgsmål, kan du skrive til førnævnte mailadresse eller ringe på 
telefon 61330283.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Digital Marketing Manager 
med æstetisk flair

New Works leder efter en kreativ og nysgerrig 
digital marketing manager til at drive og udvikle 
vores sociale kanaler og digitale markedsføring. 
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