Kokkedal Slot Copenhagen søger webmaster/teknisk studerende
I vores marketingafdeling søger vi en studerende der har lyst til at kombinere sit studie med erhvervserfaring.
Har du lyst til at vedligeholde og udvikle hjemmesiden på et af Danmarks førende luksushoteller, så har du
mulighed for at anvende dine digitale kompetencer i en organisation i stadig udvikling.
Dit store engagement og struktureret tilgang til opgaverne sikrer konstant synlighed af hotellet i det digitale
univers.

Arbejdsområde:
• Håndtering af website bl.a. opsætning, redigering og optimering
• Udarbejdelse af nyhedsbrev
• Analysere kundernes købsrejse
• Opsætte digitale kampagner
• Arbejdstiden er i gennemsnit 6-8 timer om ugen

Kvalifikationer:
• Du studerer en digital uddannelse på passende niveau
• Erfaring med Wordpress og Mailchimp
• Erfaring med brug af Google Adwords og Analytics
• Du har erfaring med brug af de sociale medier
• Kendskab til SEO og content marketing
• Du er stabil, struktureret og nytænkende

Kokkedal Slot Copenhagen tilbyder:
• Job i et dygtigt og motiveret salg, marketing og booking team
• En arbejdsplads med højt professionelt niveau og ambitioner
• Mulighed for medansvar og indflydelse
• Fleksible arbejdsdage – tilpasset dit studie
• Frokostordning
• Ordnede arbejdsforhold med en god teamånd og hvor personaletrivsel er i fokus
Vi byder dig velkommen hurtigst muligt og afholder ansættelsessamtaler løbende.
Venligst send ansøgning med CV til mail job@kokkedal-slot.dk - noter ”Webmaster” i emnefeltet.
For yderligere information eller spørgsmål kontakt Salg- og marketingdirektør Marlene Rovsing Ketting på
telefon 44 22 80 00.

Kokkedal Slot blev opført som lystejendom i 1746 og er beliggende i naturskønne omgivelser i Nordsjælland.
Kokkedal Slot Copenhagen åbnede som hotel i 2011 og blev i 2013 erhvervet af M. Goldschmidt koncernen.
Koncernen blev grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt og beskæftiger helt eller delvist kontrollerede
datterselskaber over 1.500 medarbejdere i 22 virksomheder, hovedsageligt i Danmark.

