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Er du passioneret omkring Email Marketing, automations og 
digitale kunderejser? Brænder du for god kommunikation og 
motiveres du af at styrke relationer til kunder? 
Så er du måske vores nye Email Marketing Specialist.
Hos Pilgrim søger vi en specialist inden for Email Marketing, der 
skal være med til at løfte vores Email Marketing, kundeklub, on-
line annoncering, og digitale kunderejser til næste niveau.

AFDELINGEN 
Med reference til vores Head of Ecommerce, bliver du en del af 
vores voksende Digitale- og Ecommerce team. Du vil indgå i et 
tæt samarbejde med resten af teamet og vil derudover være i 
løbende i dialog med afdelinger på tværs af virksomheden for 
at sikre et stærkt omnichannel fokus.

JOBBET
Du får ansvaret for udvikling og koordinering af vores Email 
Marketing på tværs af alle markeder. Du vil udforme og opsætte 
kampagne-emails, samt opsætte og optimere vores automati-
ske email-flows. Du får ansvaret for at udvikle og optimere vores 
kundeklub og sikre udviklingen af leads på diverse kanaler.
Du skal også sikre sammenspil mellem vores forskellige marke-
ting kanaler. Du vil koordinere og opsætte kampagner til de en-
kelte kanaler, så vi sikre en ensartet customer journey på tværs.

DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER ER:
• Udarbejde en overordnet Email Marketingstrategi,  

samt eksekvering af denne
• Planlægge, udføre og eksekvere Email Marketing kampagner
• Løbende udvikling og optimere automation flows
• Aktivere kampagner og sikre sammenspil på alle  

marketingskanaler
• Koordinering og opsætning af kampagner på alle kanaler
• Analysere performance og KPI’er for email og kampagner 

generelt.

OM DIG
Du brænder for Email Marketing. Dine kompetencer inden for 
Email- og Online Marketing, samt dit kommercielle mindset, skal 
skabe endnu bedre og dybere relationer til vores kunder, og 
sikre en løbende udvikling af vores kundeklub.
Du har det godt med ansvar, er resultatorienteret og følger med 
på de digitale trends.
Du har en god teknisk og analytisk forståelse og løbende fokus 
på kontinuerlig optimering.

DERTIL FORVENTER VI:
• Du har +3 års praktisk erfaring med Email Marketing i større 

virksomhed
• Du kan skrive og opsætte nyhedsbreve på dansk og engelsk 

på højt niveau
• Du kan koordinere kampagner på tværs af kanaler og  

afdelinger
• Du har praktisk erfaring med opsætning og optimering af 

automations flows
• Du har indgående kendskab og praktisk erfaring med ESP 

(Hubspot er en fordel).

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Hjalde Markvad, Head of Ecommerce 
på telefon +45 22 15 34 95. 

Send din ansøgning og CV med foto til job@pilgrim.dk MRK: 
”Email” hurtigst muligt og senest d. 15 juni. 

Vi indkalder løbende til samtaler.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

Med mere end 35 års erfaring inden for håndlavede smykker, og med solide rødder i Skanderborg, har Pilgrim slået sig fast som et stærkt smykkebrand i både 
ind- og udland. Pilgrim forhandles i dag i mere end 35 forskell ige lande, med fire Fashion kollektioner og to Classic kollektioner årligt. Med passion og kærlig¬hed 
ti l håndlavede smykker, ure og solbril ler, følger Pilgrim tidens tendenser og ti lbyder et miks af fashion og klassiske smykker ti l kvinder. Pilgrim er en dansk, fami-
lieejet virksomhed, som på verdensplan har ca. 200 engagerede og positive medarbejdere, der alle sætter en dyd i at skabe succes for virksomheden. Pilgrim er 
en dynamisk virksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmennesker er dyder, der prioriteres højt. Du kan læse mere på www.pilgrim.dk.

VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE SMYKKEKONCEPT?


