Kommunikationsmedarbejder med fokus på SoMe
Om stillingen
Som vores nye kommunikationsprofil, skal du være med til at forme og skabe hele TS-gruppens og de lokale TS-centres digitale
profil via de sociale medier. Det er alt fra udvikling af content-planer til udførelse. Branchekendskab er en fordel, men bestemt
ikke et krav.

Om dig
Du har en relevant uddannelse inden for kommunikation, marketing eller medievidenskab med grafiske kompetencer. Du har
minimum 2-3 års praktisk erfaring indenfor kommunikation. Du er ambitiøs, har drive og entusiasme samt trives i en travl og
dynamisk hverdag. Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer.

Dine primære ansvarsområder
• Profilering og udvikling af TS-gruppen samt alle de lokale TS-centres sociale medier
• Udarbejde en SoMe plan inden for de strategiske rammer
• Opsætte målgrupper for alle TS-centres profiler
• Annoncering på Facebook og LinkedIn
• Pressemeddelelser
Andre arbejdsopgaver end de nævnte må forventes

Vi forventer
• At du har forståelse for de sociale mediers retningslinjer og er hjemmevant i Business Manager
• At du er visuel og har et kreativt mindset, som kan skabe ideer, der kan styrke TS-gruppens overordnet strategi og brand
• At du har kendskab til SEO og kan skrive fængende tekster
• At du kan skrive fejlfrit på dansk og er perfektionist
• At du er rutineret i Adobe-pakken, særligt InDesign, Illustrator og Photoshop
• At du har erfaring med videoproduktion – er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder
En stilling i et kreativt udviklingsmiljø, hvor du får faglige udfordringer med gode muligheder for at afprøve forskellige nyskabende
initiativer. Du bliver en del af et entusiastisk og ambitiøst team, hvor vi har det sjovt, men arbejder hårdt og drives af at vinde.

Om TS-gruppen
TS-gruppen blev etableret i 1984 og er Danmarks største landsdækkende kæde af el-installatører. TS-gruppen ejes af dens
medlemmer, som udgøres af 41 elektriker- og el-installationsvirksomheder. Med mere end 60 lokalt forankrede TS-centre spredt
over hele landet, har TS-gruppen en landsdækkende profil, som sikrer vores kunder adgang til alle vore kompetencer uanset
hvor i landet, de efterspørges.
Send en motiveret ansøgning sammen med dit CV til direktør Hassan Soussi: hassan@ts-gruppen.dk
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Digital Marketing - Karina Enselmann på tlf. 25 14 18 34.
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