
AMBITIØS, UDADVENDT MARKETINGKONSULENT

Har du en skarp pen og mestrer digitale 
medier? Og har du erfaring med PR?

Vi søger en kollega med en stærk digital marketingprofil, som 

gør indviklede og ofte tekniske forhold lette at forstå. Du skaber 

vedkommende og positiv B2B og B2C kommunikation, som støtter 

vores forskellige forretninger. Og sluttelig er dine praktiske erfaringer 

med PR nødvendige for vores strategi om bredt at kommunikere vores 

kompetencer og holdninger gennem vores handlinger.

Dine opgaver er at:

• planlægge og eksekvere især digitale marketingaktiviteter i samarbejde 

med vores leverandører og samarbejdspartnere.

• planlægge, producere og publicere indhold til web og sociale medier 

samt indgå i dialog med kunder og brugere.

• producere PR materiale og få det i andres medier i den bedst mulige 

form og på rette tidspunkt.

• udarbejde offline og online marketingmateriale til virksomhedens 

forretningsområder.

• indgå branding-relaterede partnerskaber og deltage i virksomhedens 

puljeuddelinger.
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Søg stillingen 

Send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk.

Vi afholder samtaler løbende.

Vil du vide mere om stillingen, er du 

meget velkommen til at kontakte 

HR-chef Peter Mørkenborg på telefon 

5070 9516.

Om Jysk Energi  

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde i Holstebro og med 

stærke rødder i den vestjyske region. Vores forretningsområder er elforsyning, elsalg 

til privat og erhverv, fibernet og tekniske højspændingsydelser. Det er et mål for 

koncernen at understøtte den grønne omstilling med løsninger inden for vedvarende 

energi, og i den forbindelse arbejder vi seriøst med FN’s Verdensmål. Med selskabets

egenkapital på ca. 1,7 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre en forskel.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår - blandt andet fordelagtige sundheds- og 

pensionsforhold, en kollektiv bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed 

for at deltage i spændende sociale arrangementer bl.a. arrangeret af en aktiv 

personaleforening. Du kan forvente et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du:

• kan kommunikere og vinkle skarpe budskaber – mundtligt, men især 

skriftligt.

• er erfaren bruger af grafiske programmer (såsom Indesign) og CMS   

(eks. WordPress).

• kan dokumentere dine indholdsskabende erfaringer på sociale medier og 

dine erfaringer med PR.

• kan planlægge, prioritere og koordinere mange forskellige opgaver i en 

travl hverdag.

Du vægter kvalitet i dit store drive med dine mange opgaver. Du 

samarbejder proaktivt med kolleger, kunder og partnere, og repræsenterer 

vores virksomhed positivt, mens du skaber blivende relationer.  

Vi forestiller os, at du har en kandidatgrad i virksomhedskommunikation 

eller lignende – dog som minimum en bachelor - samt flere års relevant 

erfaring.

Marketing bor sammen med HR og Forretningsudvikling i et team med 

stort fællesskab, tæt samarbejde og ikke mindst godt humør. 

Alt sammen med fokus på at servicere kunder og kolleger kompetent og 

hurtigt.


