
SCAN OFFICE GROUP ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF ALT TIL KONTORET
Scan Office Group A/S er en af de største danskejede virksomheder indenfor møbelindretning og kontorforsyning. Koncernens møbeldivi-
sion har hovedsæde i Herlev mens kontorforsynings divisionen har hovedsæde i Esbjerg. Virksomheden har kontorforsyningsbutikker og 
møbel showrooms fordelt rundt i hele Danmark. Herfra sælges alt til det moderne kontor – alt fra komplette indretningsløsninger, møbler, 
blyanter og papir til digitale printere og scannere. Virksomheden beskæftiger ca. 250 medarbejdere og omsætter årligt for over 600 mio. kr.

STILLINGSBESKRIVELSE 
Som Marketingchef får du det daglige ansvar for marketing- og kom-
munikationsmateriale. Du vil i tæt samarbejde med virksomhedens 
CCO og den øvrige ledelse videreudvikle fra det nuværende niveau, 
så koncernen fremover står endnu stærkere i dialogen med deres 
kunder.

Marketingafdelingen har samlet 3 medarbejdere fordelt i Esbjerg og 
Herlev og der vil være behov for, at du er synlig på begge adresser. 
Derfor er det også vigtigt, du kan håndtere distanceledelse.  
Beslutningsvejene i virksomheden er effektive, og man er ofte klar til 
at afprøve de gode ideer inden for kort tid – det betyder bl.a. at du 
ofte selv vil være hands-on på opgaver for at få dem eksekveret.

ARBEJDSOPGAVER
Det er afgørende, at du formår at målrette markedsføring som un-
derstøtter vores forskelligartede salgskanaler – lige fra kontorforsy-
ningsbutikker til eksklusive indretningsløsninger på kontormøbler.
Balancen mellem de forskellige kundetyper og afsætningskanaler 
rykker sig meget i de disse år, og det vil derfor være væsentligt, at du 
forstår at manøvrere mellem de forskellige elementer, der skal til for 
at skabe god kommunikation på tværs af kommunikationsplatforme. 

DU HAR
• Erfaring med marketingopgaver
• Erfaring med udvikling og effektivisering af en marketing- 

afdeling
• Forståelse for købmandsskab i det daglige arbejde
• Stort operationelt drive
• Selvstændig holdning til marketing og kommunikation – især 

balancen mellem de forskellige kanaler
• Erfaring med at planlægge og selvstændigt gennemføre  

marketingstrategier
• Ledelseserfaring eller lyst til at få det
• Udpræget evne til at få opgaverne afsluttet
• Bopæl tæt på Esbjerg eller i Hovedstadsområdet

DIN PROFIL
Den ideelle kandidat kommer fra en lignende stilling, hvor du gen-
nem nogle år har vist dine evner inden for marketing og kommunika-
tion – alternativt kommer du fra en position, der har gjort dig klar til 
næste niveau. Det er vigtigt, at du kan begå dig på flere niveauer i 
organisationen og evner at etablere, projektere og sikre afslutning 
på tværorganisatoriske opgaver. Især samspillet med de forskellige 
salgsorganisationer er væsentligt.
Vi ser også gerne, at du er:
• Én med stærk holdning til det grafiske udtryk
• God til at formulere dig i skrift og tale
• Frisk på at se nye ideer
• Villig til at bringe anderledes kommunikative midler i spil

VI TILBYDER
• Et spændende job i en velkonsolideret virksomhed
• Et job hvor du kan være med til at videreudvikle forretningen
• Mulighed for at præge afdelingens udvikling
• En attraktiv lønpakke med en løn i størrelsesordnen 500-600 

t.kr. afhængig af geografi og faglige kvalifikationer
• Gode kollegaer

YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
CCO Brian Sørensen på tlf. 40 22 32 02 eller brs@roso.dk.

ANSØGNING
Sidder du inde med lysten til, sammen med os, at gøre en forskel, 
så send os gerne din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag 
til CCO Brian Sørensen på brs@roso.dk – skriv MARKETINGCHEF 
i emnefeltet.

Samtaler afholdes løbende, send derfor allerede nu din ansøg-
ning til stillingen.

MARKETINGCHEF TIL SCAN OFFICE GROUP
HAR DU ET STORT DRIVE OG ER DU GOD TIL  
AT SE MARKEDSFØRING I ET KOMMERCIELT LYS?


