
 

 

 

 

 

 
 

Marketing Project Coordinator 
Trives du godt i en nøgleposition med hands-on marketingopgaver, der kræver stort overblik, struktur og sikker 
eksekvering? Så læs endelig videre - især hvis emballage- og POS-design, projektstyring og messeplanlægning er 
blandt dine spidskompetencer. Til marketingteamet søger vi hurtigst muligt en dygtig og dedikeret Marketing Project 
Coordinator, der får selvstændigt ansvar for produktemballager og messeaktiviteter.   

SCANGRIP er en innovativ virksomhed med ambitiøse vækstmål. Vi er firstmover og udvikler LED arbejdslamper til 
professionelle håndværkere over hele verden. Som vores Marketing Project Coordinator bliver du ansvarlig for 
koordinering af arbejdsopgaverne relateret til lancering af nye produkter. I tæt samarbejde med vores leverandører i 
Kina får du ansvaret for artwork til emballager og manualer. Du sikrer en smidig og effektiv korrekturgang, mens du 
bevarer overblikket og overholder deadlines. Dit andet ansvarsområde bliver planlægning og eksekvering af vores 
messeaktiviteter og design/udvikling af POS-materialer.  

Dine opgaver bliver at: 

• udvikle emballagedesign i samspil med leverandører 
• producere grafiske artwork filer 
• planlægge og håndtere renderinger og grafik til emballager 
• koordinere manualtekster og oversættelser 
• planlægge og eksekvere messeaktiviteter  
• udvikle nye POS- og display-løsninger, merchandise mv 

Din formelle uddannelse er ikke væsentlig, men vi forventer du har kendskab til Adobe Photoshop og InDesign. Til 
udvikling af design af messestande bruger vi 3D-softwaren Sketch-Up Pro. Vi arbejder globalt, og du skal derfor være 
flydende til engelsk, ligesom du må være indstillet på lejlighedsvise rejsedage i forbindelse med messedeltagelse.  

Som person er du en dygtig projektleder med stort overblik. Du arbejder struktureret, omhyggeligt og detalje-
orienteret med mange opgaver ad gangen, har god energi og kan få noget fra hånden. Du er en holdspiller, der går 
efter at udvikle og skabe succes sammen med dine kolleger i teamet, og trives godt med ansvar og skarpe deadlines.  

En innovativ virksomhed med fokus på udvikling og nye initiativer 
Det går stærkt i SCANGRIP, og du får derfor rig mulighed for at tage ejerskab og udvikle dig selv og jobbet. Du bliver 
en vigtig del af vores in-house marketingteam, der består af 6 medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen i teamet og 
drager gerne fordel af hinandens erfaringer og marketingkompetencer på tværs. Vi spiser frokost sammen hver dag 
og tilbyder en attraktiv frokostordning med egen kok. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den og dit CV hurtigst muligt til Marketing Manager, Hanne Lykke 
Nadolny, på hn@scangrip.com. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe på tlf. 28 87 76 24. Samtaler 
vil finde sted løbende. Undlad at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer i din 
ansøgning. 
 
SCANGRIP A/S er en arbejdsplads i Svendborg med dygtige og engagerede kolleger, hvor den nyeste teknologi, innovation og nye 
produktlanceringer er i højsædet. SCANGRIP er en del af Hultafors Group koncernen med 1600 ansatte. Vi er markedsleder indenfor LED 
arbejdslys til professionelle og tilbyder det stærkeste og mest omfattende produktsortiment på markedet. Læs mere om os på scangrip.com. 
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