
 

 

Digital Marketing Manager 
for Diamant Børsen 

Vil du være en del af en anerkendt virksomhed i luksussegmentet? Ønsker du at anvende dine 
erfaringer og idéer og gøre en forskel for både virksomheden samt kunder? Er du kreativ og 

passioneret omkring marketing og design? 
Så er du måske vores nye digitale marketing manager. 

 
 
Arbejdsopgaver 

• Planlægge, forberede og eksekvering af interne og eksterne digitale kampagner 

• Planlægge og offentliggøre online markedsføringsmaterialer 

• Identificere og evaluere nye forretningsmuligheder 

• Fremstilling af markedsføringsmateriale (IG stories, reels og andet video-materiale) 

• Øge kendskabet til vores brand på tværs af forskellige kanaler   

• Planlægning af events 

 
Det forventes, at du har kendskab til og kompetencer indenfor IG og Facebook, og vi lægger stor vægt på, at du 
kan skabe smukt markedsføringsindhold til både sociale medier, website og nyhedsbreve. 

Kendskab til SEO, SEM, Google Adwords, CRM, CMS og BI, som er relevant for at kunne lave kvalificerede 
kampagner og ramme de rigtige målgrupper er ønskværdigt, men ikke krav i begyndelsen.  

 
Hvem er du? 

• Du har relevant uddannelse indenfor salg og digital marketing 

• Du har en god grundlæggende forståelse for digital markedsføring og holder dig up to date 

• Du er struktureret, resultatorienteret og er i stand til at arbejde selvstændigt 

• Du har erfaring med, hvordan man arbejder med sociale medier for virksomheder 

• Du besidder gode kommunikative evner, har sans for æstetik og flair for visuel præsentation 

• Du forstår kundesegmentet indenfor luksusvarer 
 

 



I jobbet som Digital Marketing Manager afhænger successen af kvaliteten af markedsføringsindholdet, 
synligheden og positionering af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at du har evner til at producere nyt og 
originalt indhold i markedsføringen, ligesom du løbende søger information fra diverse kanaler på området, for at 
holde dine kompetencer ajour. 

 
Hvad får du ud af dette? 
 
Vi tilbyder en spændende og vigtig stilling i en ambitiøs virksomhed, hvor du vil have mulighed for at gøre en 
forskel, og hvor vi vil sætte pris på dine evner. Du vil blive en vigtig del af Diamant Børsen’s lille, men voksende 
team, hvor ordentlighed, ansvarlighed og fleksibilitet er vægtet højt. Du vil arbejde direkte sammen med Head of 
Customer Service og CEO. 
 
 
Hvem er vi? 
Diamant Børsen er et handelskontor i Gentofte, der handler med eksklusive diamantsmykker, og har sjældne 
investeringsdiamanter og farvede diamanter som speciale. 
  
Stillingen er deltid. Startdato aftales i fællesskab. 
Lyder Digital Marketing Manager hos Diamant Børsen som noget for dig? 
 
Hvis ja, så send ansøgning, dit CV OG et konkret eksempel på, hvordan du ville lave en digital minikampagne for 
Diamant Børsen på IG. Minikampagnen skal indeholde en storyline á tre sekvenser, som kunne anvendes på IG og 
et post, som f.eks. kan være en kort film (op til 1min), der kunne anvendes på IG. Minikampagnens formål er 
primært at vise Diamant Børsens smykker på inspirerende vis og samtidig udbrede kendskabet til Diamant 
Børsen.  
(Som produktindhold til dette formål, kan du f.eks. bruge egne eller lånte smykker. Vi kigger ikke på selve 
smykkerne til denne opgave, men på idé, opsætning, lys, farver, budskab og den stemning, der skabes). Hvis du 
har spørgsmål til opgaven kan du ringe til Camilla Kruuse på 53550252. Ansøgning bedes sendt 
til kp@cphdex.com 
Mærk: Digital Marketing Manager 
 
 


