STRATEGY SPECIALIST SØGES TIL DANMARKS MEST
INNOVATIVE OG DIGITALE MEDIEBUREAU
Er du skarp på strategi, konceptualisering, tech & innovation, og evner du, at skabe
forretningsorienterede kreative løsninger, så har Vizeum en unik chance til dig.
Vizeum er en del Danmarks største bureaugruppe, Dentsu Aegis Network. Vi er af Danmarks største annoncører kåret som det mest digitalt tænkende og innovative mediebureau i Danmark, hvorfor vi er på udkig efter en person der kan bidrage til at fastholde og
styrke vores position.

OM JOBBET
Som Strategy Specialist skal du kunne hjælpe vores kunder med, at identificere deres forretningsudfordringer samt analysere og fortolke indsigter der gør dig i stand til at skabe
handlingsorienterede kommunikationsløsninger målrettet disse udfordringer. Det forventes, at du formår, at tænke mediestrategisk og holistisk på tværs af platforme og kanaler
og samtidig forstår og udnytter det enkelte elements funktion i forbrugerrejsen.
Du vil blive en del af Vizeums strategiske enhed der fra vores base i København arbejder
med social media, influencer marketing, innovation, research & analyse, partnerskaber,
kreative eksekveringer og meget mere. Vi er et dedikeret team der lægger stolthed i, at
levere første klasses, forretningsfunderede, PR skabende og award vindende ydelser og
services til vores kunder. Stemningen er livlig og processerne dynamiske. Din position bliver med direkte reference til Vizeums strategiske direktør.

OM DIG
Du har en personlig interesse i marketing og kommunikation der gør, at du er nysgerrig
indenfor denne sfære selv uden for arbejdstiden. Du ved alt om, hvad der foregår på social
media, både hvad angår platforme, trending topics og teknologiske muligheder. Du har
sandsynligvis et par års erfaring fra bureau eller kundesiden og forstår den verden vi bevæger os indenfor. Du er en fremad synet, serviceminded, målrettet, selvstændig og handlingsorienteret team player og du evner, at projektstyre en proces fra koncept til eksekvering og evaluering.

VIZEUM
Hos Vizeum bliver du en del af en ung, agil og dynamisk arbejdsplads med ca. 30 dygtige
og passionerede kollegaer i København og Aarhus. Vi er en åben, teambaseret organisation
med højt til loftet og en flad struktur. Din daglige gang vil være på vores Københavnerkontor på Christianshavn, Overgaden neden Vandet 7.

FORMALIA
Send en motiveret ansøgning vedlagt CV og billede til casper.buchhave@vizeum.com og
marker ansøgningen ”Vizeum Strategy Specialist”. Vi vil løbende indkalde til samtaler, så
send din ansøgning hurtigst muligt.
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen er du velkommen til at tage fat i Strategisk Direktør, Casper Buchhave på ovenstående mail eller på tlf. 51327663.

