
Skriftlig formidler med digital flair og interesse for detailhandel og 
forbrugeradfærd 
 

Brænder du for skriftlig kommunikation? Har du digital flair og erfaring med online 

markedsføring? Og interesserer du dig for forbrugeradfærd i et detailhandelsperspektiv? Så er 

det dig, vi mangler! 

 

Retail Institute Scandinavia søger en skarp skriftlig formidler og kommunikatør i rollen som Digital 

Communication Manager, der kan sætte sine kompetencer i spil både digitalt i online markedsføring og i 

dybdegående artikler om kundeadfærd, trends og tendenser.  

Det er afgørende, at du kan arbejde selvstændigt under ansvar og strategisk med kommunikation i tråd 

med virksomhedens mål. Du kan udvikle og eksekvere kreative kampagneindsatser og indhold på web, der 

engagerer vores kunder, ligesom du er i stand til at sætte dig ind i problemstillinger i detailhandlen, 

analysere herpå og videreformidle din viden til vores medlemmer. Du er hertil kreativ og ved, hvordan et 

nyhedsbrev designes til en høj åbnings- og klikrate.  

Arbejdsopgaver inkluderer bl.a.: 

• Hjemmesidevedligeholdelse og udarbejdelse af content hertil 

• Udvikling, eksekvering og optimering af e-mailkampagner samt kampagneplaner 

• Analyse af hjemmesidebesøg, klikrater, etc. 

• Udarbejdelse af artikler, reporter og interviews til vores medlemsmagasin og kunder samt research 

i forbindelse hermed 

• Udarbejdelse af visuelt og skriftligt content til kampagner og web, herunder fx webbannere 

• Medlemsspport ifm. login til vores vidensportal samt listehåndtering i MailChimp 

Vi er en mindre virksomhed, hvorfor arbejdsopgaverne er alsidige og skiftende. Vi har et meget uformelt 

miljø med kort vej fra idé til handling, og der er rig mulighed for at præge din egen hverdag. 

 

Om dig: 

Du er udadvendt, har stort drive og trives med at arbejde selvstændigt såvel som i et team, hvor vi 

kontinuerligt udfordrer hinanden og giver feedback. Du er positiv, overholder deadlines og er ikke bange 

for at igangsætte nye, kommunikative initiativer. Du har en relevant videregående uddannelse og erfaring 

med skriftlig formidling samt digital kommunikation, herunder Wordpress og MailChimp. Vi søger både dig, 

der er nyuddannet og dig, der har et par års relevant erfaring. 

 

Om Retail Institute Scandinavia 

Vi er et analyse- og videnshus, der er funderet i dataanalyse og trends. Vi er nysgerrige på forbrugerne, og 

tilegner os konstant ny viden. Vi arbejder for de førende retailere og brands i Skandinavien og er en del af 

det internationale netværk af retaileksperter Ebeltoft Group. Vi er en lille organisation, hvor vi hver især er 

ansvarlig for at levere høj kvalitet til vores kunder både i rådgivning, i vores mange publikationer og i vores 

analyseopgaver. Se mere på retailinstitute.dk. 



Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi indkalder derfor løbende til samtaler. Send os derfor din 

ansøgning allerede i dag. 

Ansøgningen sendes til Editor & Trend Specialist Laura Simone Andersen på lsa@retailinstitute.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Laura på 2970 8394.  
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