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DIGITAL
CONTENT

SPECIALIST

Vi søger en kreativ, engageret og 
handlingsorienteret Digital Content 
Specialist. Er du digital helt ud i 
fingerspidserne og brænder for at 
arbejde med den digitale kunderejse 
igennem SoMe, email og web, så er 
det muligvis dig, vi leder efter.

Jobbeskrivelse
Som vores Digital Content Specialist vil du få ansvaret for at forme 
en stor del af indholdet til vores kunderejser. Du vil være ansvarlig 
for at finde, udtænke, skrive eller filme historierne, der skal danne 
fundamentet for kunderejsen. Derudover vil du skulle planlægge og 
gennemføre content på vores sociale medier, via nyhedsmails og 
potentielt i vores Retail-led. 

Arbejdsopgaver
 Storytelling. Anvende og udvikle content, der understøtter DALI 
DNA’et og bygger vores ”DALI Stories” sammen i både tekst  
og videoformat. 

 Skabe, planlægge og eksekvere digitale kampagner på sociale 
medier, email og web med fokus på at tage vores potentielle og 
nuværende kunder i hånden gennem hele DALI-kunderejsen.

 Skabe den ægte DALI-oplevelse igennem email-markedsføring, 
herunder ved at redigere og optimere email-kampagne-flows.

 Bistå ved udarbejdelsen af produktkommunikative tekster til brug 
på web og i brochure.

 Bistå ved udarbejdelse af POS-indhold og -budskaber.

Kvalifikationer
 Relevant baggrund og erhvervserfaring, gerne fra en 
forbrugerorienteret/retail virksomhed.

 Kreativt drive med næse for den gode historie.

 Behersker det engelske sprog på højt niveau, ikke mindst 
skrifteligt.

 Taler flydende SoMe.

 Fremragende kommunikations- og interpersonelle 
færdigheder.

 Erfaring med styring af email-kampagner og forståelse for 
digitale KPI’er.

 Har arbejdet med video som kommunikationsplatform.

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i en virksomhed, der 
igennem 35 år har designet, udviklet og produceret  
Hi-Fi-højttalere til musikelskere overalt i verden.

En arbejdsplads med en flad struktur og kort vej fra idé 
til beslutning og handling.

En flok gode kolleger, som sætter pris på et godt grin og en 
frisk bemærkning.

Er du den rette profil?
Så skriv til Nicolaj Hansen på email: nlh@dali.dk 

Vi behandler ansøgningerne løbende og vil derfor anbefale 
dig at søge hurtigst muligt.

Vi ser frem til at høre fra dig!
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