
Jobbet
Vi ønsker fortsat være blandt markedslederne i 
branchen og derfor søger vi en marketingkoordinator 
til vores kontor i Odense.
Den primære opgave bliver at varetage opgaver inden 
for marketingeksekvering over for vores 3 hovedseg-
menter, som er autolakererier, industrilakererier og 
storvognslakererier. Vores kunder er højproduktive 
værksteder og produktioner, som efterspørger to-
talløsninger, der optimerer deres processer. Market-
ings opgave er at brande LAKGRUPPEN som kundens 
samarbejdspartner, som leverer helhedsløsninger, der 
optimerer kundens bundlinje.
I jobbet som marketingkoordinator arbejder du tæt 
sammen med indkøb, e-commerce, salg og endelig 
forretningsudvikling.

Dine kompetencer og kvalifikationer
Som person er du kreativ men også detaljeorienteret 
og kvalitetsbevidst. Du besidder gode samarbejd-
sevner og er struktureret. Over for kollegaer i teamet 
og stakeholders er du vedholdende og ikke bange for 
at bidrage med nye ideer. Endelig er du selvkørende og 
tager ansvar for prioritering og deadlines. 

Når vi vælger en person til stillingen vil det være et 
plus hvis du:
•Er typen der stiller krav til det visuelle og den ind-
holdsmæssige kvalitet
•Har flair for og interesse i at forfatte tekster til 
pressemeddelelser, kampagner, præsentationer, 
hjemmeside, nyheder og i eventsammenhæng
•Er en haj til at udarbejde grafisk materiale 
•Har erfaring med designprogrammer som fx illustra-
tor, indesign og photoshop (det kan også være andre 
lignende programmer)
•Er god til at kommunikere i skrift og tale på dansk og 
engelsk
•Er kreativ og initiativrig

Interesseret?
Stillingen er en deltidsstilling/studiejob med forven-
tet 10-25 timer pr. uge. Marketingkoordinatoren har 
reference til Forretningsudvikling og opslaget tages 
ned så snart den rette person er fundet til stillingen. 
Arbejdssted er Odense. Tiltrædelse er snarest muligt. 
Send din ansøgning og dit CV til job@lakgruppen.dk 
mærket ”Marketing Coordinator” i emnefeltet. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kasper 
Dupont på E:kd@lakgruppen.dk eller M:+45 2364 
6202

ER DU VORES NYE 
MARKETING 
COORDINATOR?

Har du mod på at beskæftige dig med B2B marketing? Kan du bidrage til at fortælle historien om vores hel-
hedsløsninger gennem illustrationer og tekst og derigennem levere leads til vores salgsteam. Vil du bidrage 
til eksekvering af vores marketingstrategi som bl.a. omfatter nurture-kampagner, social tilstedeværelse, web 
intelligence, content marketing, PR, annoncering, e-mail marketing, customer journey mapping og events.

LAKGRUPPENs vision er at være den førende og mest nærværende samarbejdspartner for autolakerer, storvognslakerere og virksomheder, 
der beskæftiger sig med industriel overfladebehandling. Vi går forrest i udviklingen af tæt samarbejde, men står altid bag vores kunders for-

retning. Vi er kendetegnet ved høj teknisk ekspertise, forretningsforståelse og dedikation til at have det bedste sortiment og levere de bedste 
helhedsløsninger. 


