
Marketingkoordinator til IT-
virksomhed 
Er du koordinator til fingerspidserne og trives med fart over feltet? Har du erfaring 
med praktiske marketingopgaver? Og måske med markedsføring til 
sundhedssektoren? Så er dette muligvis lige jobbet for dig.   

NOVAX A/S udvikler og implementerer IT-systemer til læger, speciallæger, dyrlæger, 
den kommunale sundhedspleje, privathospitaler og -klinikker. Vi udvikler os stærkt i 
disse år, hvilket medfører stor travlhed og behov for flere medarbejdere. På 
marketingfronten får vi brug for flere kræfter til at eksekvere vores strategier. Har du 
allerede erfaring med markedsføring til sundhedssektoren, er der chancer for, at du 
kan blive en del af vores salgs- og marketingteam, som i dag består af 7 personer.  

Selvstændigt job og udfordrende opgaver   
Du bliver en vigtig spiller i et lille, effektivt og velfungerende marketingteam. Ud fra 
den overordnede marketingstrategi og plan, vil du som Marketingkoordinator få 
ansvaret for den praktiske udførelse af en række marketingopgaver, bl.a.:   

Planlægning, styring og kvalitetssikring ved produktion af marketingmaterialer, fx 

direct mailings, annoncer, foldere og lignende   

Marketing-materialer til brug på messer og udstillinger   

Løbende opdatering af hjemmesider og evt. Google Adwords   

Målrettet og kvalificeret kommunikation i nyhedsbreve og tekster til 

marketingmaterialer   

Bestille reklameartikler og kontakt til leverandører   

Vi har brug for en arbejdshest  
Efter en grundig introduktion til vores marked, kunder og produkter, får du mulighed 
for at demonstrere dit drive, at du kan arbejde selvstændigt og eksekvere. Ideelt har 
du allerede erfaring med markedsføring af IT-ydelser til sundhedssektoren. Men 
vigtigst er, at du har en merkantil baggrund, en uddannelse inden for markedsføring 
og 2-4 års erfaring inden for BtB-markedsføring og meget gerne BtG (Business to 
Government).  

Du er en udpræget afslutter og formår at tænke kreativt, så du kan briefe vores 
grafiker på en opgave. Du brænder for marketingfaget, har en positiv indstilling til 
tingene og holder hovedet koldt, når vi har travlt. Din arbejdsstil matcher naturligt det 
tværfaglige samarbejde i virksomheden.   
Derudover er det en fordel, hvis du har et kendskab til grafiske værktøjer som 
InDesign og Photoshop, ligesom det er en fordel, hvis du har erfaring med CMS-
systemer og Google Adwords.  

Velkommen i familien   
NOVAX er en familieejet virksomhed med mere end 50 medarbejdere på 
hovedkontoret i Lystrup og i vores afdeling på Sjælland. Vores kultur er præget af et 
stærkt kollegialt sammenhold og stor viden og ekspertise. Vi har en uformel tone, 
skaber resultater og griner meget.  

Du får løn efter kvalifikationer og ansvar, en meget attraktiv pensionspakke, en 
velfungerende frokostordning og tilbud om mange spændende sociale events. Læs 
mere om os på www.novax.dk.  
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Flere ledige stillinger hos 
ballisager 

Hvem er vi? 
Konsulenthuset ballisager er en 
landsdækkende, mellemstor HR-
virksomhed. Vi er specialister i 
professionelle matchprocesser 
mellem kandidater og 
virksomheder og arbejder 
udelukkende med outplacement, 
karriererådgivning og 
rekruttering. 

Vores rådgivning er videnbaseret, 
og vi gør os umage med at finde 
den rette løsning til den konkrete 
udfordring. 

Læs mere her:
www.ballisager.com 

Tip en ven
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Det er nu, at du skal vise, hvad du kan   
Send os en ansøgning med den præcise motivation og de gode argumenter for, 
hvorfor vi skal vælge dig. Se bort fra ovennævnte ansøgningsfrist og send 
ansøgningen hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Seniorkonsulent Carsten Helbo Primdahl på 30631729 eller 
cp@ballisager.com.   

Vi glæder os til at høre fra dig.   
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