
Erfaren marketingkoordinator med digital flair (barselsvikariat)

OM JOBBET 
Som marketingkoordinator hos RICE kommer du til at 
stå i spidsen for en bred vifte af forskellige projekter fra 
start til slut. Det betyder alt lige fra pressehåndtering og 
tekstforfatning til eventplanlægning og udførelse af POS 
materiale. 
Vi søger en person, der fra dag ét kan bidrage til driften, 
men også vokse med virksomheden, samt eksekvere på 
nye tiltag og projekter. Du har lyst til at være en del af et 
ungt, socialt og kreativt marketingteam, hvor hverdagen 
går stærkt, og to dage aldrig er ens. 

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
Din vigtigste opgave bliver at bidrage med dit ukuelige 
overblik samt kreative og strategiske tiltag, der kontinu-
erligt udvikler vores markedsføringsplatforme til næste  
niveau. Du får ansvaret for, at tiltagene er koordineret og 
samtidig sikre, at der bliver tænkt hele vejen rundt i or-
ganisationen. 

•  Ansvar for organisk indhold til SoMe.
•  Håndtering af pressehenvendelser, sponsorater og di-

verse samarbejder.
•  Udarbejdelse af content i form af tekster til website,  

nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m.
•  Samarbejde med RICETERIA - fra månedlige møder til 

planlægning og eksekvering af events. 
•  Planlægning og eksevering af photo shoots. 
•  Eventkoordinering - internt og eksternt. 
•  Planlægning og udarbejdelse af marketingmateriale og 

salgsværktøj til kommende kollektioner og messer.
•  Koordinering, eksekvering og opfølgning af strategiske 

tiltag og projekter på tværs af afdelinger.
•  Deltagelse ved ugentlige kampagnemøder.
•  Videreudvikling af blogunivers og influencerstrategi.

DIN PROFIL
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæs-
sig baggrund indenfor marketing/kommunikation 

(gerne en BA eller højere) og min. 2 års erhvervserfaring 
med lignende arbejdsopgaver. Derudover ser vi gerne at: 

•  Du er struktureret og sætter en ære i at deadlines over-
holdes.

•  Du er god til at planlægge din egen tid, arbejde selv-
stændigt og have mange bolde i luften.

•  Du har gode kommunikative evner - især skriftligt. 
•  Du er hjemmevant i programmer som Shopify, Figma og 

InDesign (ikke et krav). 
•  Du er en udadvent teamplayer, der elsker, når der løftes 

i flok.

VI TILBYDER
En alsidig fuldtidsstilling i et spændende arbejdsmil-
jø i en ejer-ledet, international virksomhed med en flad 
organisationsstruktur. Vi arbejder for at have et godt ar-
bejdsmiljø og en farverig hverdag, hvor glæde, detaljer 
og ambitioner driver os frem. Vi tilbyder en hverdag i en 
virksomhed med hjertet på rette sted og en uformel om-
gangstone samt en lønpakke, der afspejler dine kvalifika-
tioner.

Din arbejdsplads vil være på vores hovedkontor i 
Odense C. Barselsvikariatet er en tidsbegrænset stilling 
med start d. 11. april 2023.

INTERESSERET?
Send din ansøgning, CV samt eventuelle relevante bilag 
til job@ricebyrice.com og skriv ”Marketingkoordinator - 
barselsvikariat” i emnefeltet. 

Da vi løbende afholder samtaler, modtager vi gerne din 
ansøgning hurtigst muligt og senest d. 6. februar 2023.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Eleni Sarris, på elsa@rice.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Er du en struktureret, initiativrig og farveglad holdspiller? Har du flair for tekstforfatning, et  
kommercielt mindset og sans for detaljen? Så er du et godt bud på vores kommende marketing-
koordinator, der får mulighed for at indgå i et kreativt kommunikations- og marketingteam med 
fokus på den digitale front.


