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Campaign Manager til Viaplay (Nordic Entertainment Group Denmark)
Nordic Entertainment Group Denmark søger en resultatorienteret og ambitiøs Campaign Manager til Viaplay, som
kommer med en solid kommerciel baggrund inden for Marketing, og som skal være med til at realisere Nordic
Entertaintment Groups høje ambitioner for Viaplay.
Om Nordic Entertainment Group
Nordic Entertainment Group er nordisk underholdnings- og broadcastingvirksomhed med aktiviteter, der spænder bredt
inden for tv, streaming og indholdsproduktion. I Danmark står NENT Group bag TV3-kanalerne, Viafree, Viaplay og
Viasat. Som virksomhed dedikerer de sig hver dag til at skabe de absolut bedste oplevelser – fra livesport til film, serier,
dansk underholdning og egne Originals. NENT Group Danmark er en virksomhed som med nogle af de mest attraktive
sendeflader og tv-produkter er i vækst og udvikling.
Positionen
NENT Group søger en Campaign Manager til MarCom-teamet på deres kontor i København. Dit primære ansvar bliver
at udvikle og drive en række af de løbende kampagner og marketingaktiviteter for Viaplay. Du vil få det fulde ansvar for
dine egne aktiviteter og kampagner, og du kommer til at køre hele processen fra brief til implementering. Du skal være i
stand til at tænke de overordnede tanker og samtidig være den, der helt konkret får tingene til at ske i det daglige.
Udover dette bliver det også dig, der kommer til at have overblikket over en række af de kontinuerlige aktiviteter og
deres effekt på salget. Du skal derfor trives i en meget kommerciel rolle, hvor de daglige salgstal fylder meget.
Dine arbejdsopgaver vil indebære:
•
•
•
•
•
•

Udvikling, eksekvering og optimering af Viaplay-kampagner for større sportsbegivenheder
Salgsstimulerende kampagner og tiltag
Optimering af kontinuerlige marketingspor
Budgetansvar og planlægning
Kreativ udviklingsprojekter og efterfølgende eksekvering
Interne marketing projekter

Du skal trives med kampagneeksekvering og daglig drift. Da din hverdag vil være meget varieret vil du få en bred
kontaktflade til kollegaer og bureauer. Du kommer især til at have tæt kontakt til dine kollegaer i det danske MarCom
team, men også til Viaplay-teamet i Stockholm og NENT Groups inhouse-bureau i London. Du kommer til at skulle
arbejde proaktivt og være med til at identificere kommende initiativer og foreslå forskellige tiltag til optimering af
marketingplanen. Dermed vil du have rig mulighed for selv at præge din hverdag.
Din profil
Du kommer med en Cand. Merc. eller lignende inden for strategi/marketing og har minimum 3 års erhvervserfaring. Du
er en person, der elsker at tingene går stærkt og du foretrækker, hvis der aldrig er to dage, der er ens. Du kommer med
højt humør og er en udpræget teamplayer. Lige nu sidder du måske som Marketing Projektleder i telebranchen eller en
anden abonnementsbaseret virksomhed, og ellers kommer du måske fra et bureau. Under alle omstændigheder
forventer vi, at du har en stærk kommerciel og digital forståelse og en solid erfaring i at udvikle og projektlede alle former
for marketingkampagner, aktiviteter og elementer. Det er også et stort plus, hvis du har en interesse for sport, film og
serier.
Udover at have høj eksekveringsevne, har du solide projektlederevner. Du er tilpas ekstrovert med et højt drive, men du
er samtidig også en empatisk person, som respekterer dem du arbejder sammen med, og har en forståelse for andres
holdninger. Du er ambitiøs og ansvarsbevidst, og du elsker at skabe resultater. Du trives med praktiske opgaver, og så
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har du gode mundtlige og skriftlige præsentationsevner samt en kreativ forståelse på et højt niveau. Udover dette
forventer vi at du er selvkørende og initiativrig og kan arbejde struktureret.
Som Campaign Manager vil du referere til Head of Marketing, Lars Dyrmann, men samtidig have et tæt samarbejde med
VP Marketing & Communications, Dorte Tandrup. Du får desuden 17 passionerede MarCom-kollegaer i Danmark samt
mange flere i Stockholm, i London og på de øvrige nordiske kontorer.
Interesseret?
Hvis du ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Klaus Markholt-Hansen mobil 2991 1037 eller
mail: kmh@holmmarcher.dk

