
Digital Marketing Responsible

Brænder du for strategisk branding og DNA på digitale platforme, og ser du dig selv, som både kreativ og analytisk, 
i arbejdet med digital marketing? Så er du måske den kollega vi netop leder efter! 

Hos MOS MOSH Gallery søger vi en Digital Marketing Responsible, som skal være ansvarlig for vores herrebrands 
digitale tilstedeværelse, brandets holistiske udtryk og marketing performance. Vi leder efter en feinschmecker, som er 
ærekær og passioneret omkring det de laver med sans for detaljen og en naturlig interesse for mode/livsstil. 

PRIMÆRE OPGAVER
- Udvikle og vedligeholde MOS MOSH Gallerys branding og digitale marketing.
- Udarbejde og eksekvere på et samlet årshjul med aktiviteter for samtlige kanaler.
- Lave contentplan til eCom og SoMe.
- Opsætte paid-ads og monitorere resultater i samarbejde med bureauer.
- Eksekvere og udvikle kampagner og projektstyre fra idé til endeligt resultat.
- Opsætte og rapportere målsætninger direkte til Brand Manager.
- Udvikle kreativer til diverse platforme, som e-mail marketing, SoMe og eCom.
- Servicere og kommunikere b2b og b2c med marketing relaterede opgaver.
- Projektlede, organisere og deltage i fotoshoots.

DIN PROFIL
- Du er en teamspiller, som har bredt holistisk kendskab til marketing.
- Du har stærke færdigheder i Adobe pakken.
- Du forstår funnel marketing og formår at opsætte paid-ads kampagner.
- Du har basalt kendskab til sociale medier og Facebooks annonceværktøjer mm.
- Du har et stærkt æstetisk øje og naturlig sans for god kvalitet.
- Du er god til at kommunikere og har et kommercielt mindset.
- Du har en naturlig interesse for mode og et stort personligt drive. 
- Du ser muligheder frem for begrænsninger og ønsker at skabe resultater. 
- Du bidrager med godt humør og er med til at skabe en fed stemning i afdelingen.

Har du kendskab til Klaviyo, Shopify, NAV er det en fordel. 
Kan du betjene et kamera og redigere film er dette også et plus.

OM GALLERY
Gallery blev grundlagt i 2020 af Kim Hyldahl og er i dag et anerkendt internationalt fashion brand til den moderne 
mand, der udstråler sofistikeret lethed. Vi kombinerer det enkle nordiske look med italiensk finesse, og det er lige 
præcis denne blanding, der gør Gallery til noget helt særligt. For os handler det om at gøre det, vi er bedst til - at 
producere tidløse styles, der holder sæson efter sæson med et skarpt fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af 
kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. 

BLIV EN DEL AF VORES REJSE
Ansøgning og evt. spørgsmål rettes til Brand Manager, Mads Gyldendal Fogh på mgf@mosmosh.com. 
Vi afholder samtaler løbende med relevante kandidater. Tiltrædelse hurtigst muligt. 


