
Digital markedsfører / koordinator 
Ansvarlig for innhold, kampanjer og sosiale medier  
 
Lightup.no skal være best i bransjen på digital markedsføring! Herunder sosiale medier og 
e-post. Vi vil ha inspirerende innhold, basert på kunnskap - både i vår nettbutikk og i 
markedsføring. Godt, relevant og variert innhold er nøkkelen i alle kanaler. Nå skal vi finne 
en person som skal hjelpe oss med å få til akkurat dette! Er det deg, kanskje? 
 
 
Kort om stillingen og utfordringene 
Tydelig kommunikasjon og gode kampanjer er avgjørende for å være landets beste 
lampebutikk på nett!  
 
En god kampanje skal være aktuell for sesong, og det er avgjørende å vise riktige varer – til 
rett målgruppe. Du skal jobbe med kommunikasjon i form av tekst, bilder og video. Dette må 
gjøres selgende, inspirerende og tydelig. 
 
Du blir med på å sette målene, finne målgruppene/kundene, lage kampanjene, drive inn 
trafikken og gjennomføre alle andre aktiviteter som er avgjørende for å lykkes. Og du skal 
lage brorparten av det gode innholdet. Alt i fra produkttekster, guider, kampanjer og til de 
kreative konkurransene på f.eks Instagram. 
 
 
Du vil jobbe tett med- og rapportere til daglig leder.  
 
Hvis du selv ikke er interessert i det vi driver med eller har interesse av varene på Lightup.no, 
er du dessverre feil person. Beklager, men dette må til for å forstå våre kunder! Men mye kan 
læres, hvis motivasjon og interessen er der! 
 
 
Stillingens hovedoppgaver/ansvarsområde: 
 

● Kreere og produsere tekster, bilder og innhold i nettbutikken, i markedsføring og på 
sosiale medier generelt. 

● Sørge for at vi lykkes på some (Facebook, Snapchat, Instagram + blogg osv) 
● Kampanjer – ansvar for å produsere knakende gode kampanjer som selger og 

inspirerer! Alt i samarbeid med (to) gode kolleger. 
● Skape aktuelle og inspirerende tiltak/ideer som selger – hver eneste dag! 
● Du må også forvente å trå til på kundeservice og andre oppgaver i hverdagen, når det 

er behov for det. Vi er en liten gründerbedrift i vekst og har kronisk mer oppgaver enn 
ansatte ☺ 



 
Egenskaper 
 

- God til - og glad i å skrive/kommunisere 
- Være litt kommersielt anlagt (selger/markedsfører) 
- Selvstendig og beslutningsdyktig 
- Nysgjerrig, positiv og glad i tall 
- Liker fart og å ha flere baller i lufta samtidig 
- Du bør være endringsvillig og ikke redd for tekniske ting 

 
 
 
 
Utdanning og erfaring 
 

- Du bør være utdannet eller ha jobbet med digital markedsføring 
 
Vi tilbyr 
 

- En drømmejobb med stort ansvar og kreativ frihet 
- Unge, blide og kunnskapsrike kollegaer som er glade i å være ute! 
- Konkurransedyktig lønn og godtgjørelser 
- Vestlandets beste omelett i lunsjen hver fredag 

 
 
Søknadsfrist: Snarest 
Oppstart: Snarest 
Arbeidssted: Ålgård 
Stilling: 100% 
 
  
Henvendelser: Send din søknad og CV elektronisk til hei@lightup.no. Evt. spørsmål kan 
rettes til samme e-post, med ref. til Henning Sundt 


