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Er du vores nye Social Account Manager, der
både er kreativ og analytisk stærk?
En af vores dygtige Social Account Managers går på barsel, og vi er på udkig efter en
barselsvikar, der kan hoppe løbende på vognen og tage over på en række kunder.
Vi forventer, at du kender til det daglige arbejde med social media og dets udfordringer.
Du kan lave en god strategi, præsentere den og få alle til at forstå, men du er ligeså sulten, når
strategien rent faktisk skal eksekveres i praksis. Det er vigtigt, at du både er god til at håndtere
kunderne og spotte deres behov, men også er klar på at drifte dem og have hænderne helt nede
i social-maskinrummet. Du kan jonglere med content, formater, trends og tendenser, men du ser
ligeså stor værdi i at kigge på tallene bag, evaluere performance og træffe beslutninger baseret
på data.

Voksende team og mange muligheder
Du bliver en del af et social-team i rivende udvikling på 12 personer, der alle har drøntravlt.
Vi tager hele tiden nye kunder ind, ligesom vi investerer i at udvikle på eksisterende kunder.
Du får ansvaret for at drive dine egne kunder på social - ofte i samarbejde med resten af husets
specialister - f.eks. den digitale eller kreative afdeling.
Opgaverne vil spænde bredt og være meget varierende fra kunde til kunde alt efter deres behov.
På nogle kunder vil der kun være behov for at drive et præcist og velopbygget medieindkøb,
mens andre kunder har behov for kreativ udvikling, content planlægning og community
management.

Vi tror, at du vil trives og lykkes i dette job, hvis du …
•
•
•
•
•
•
•

har erfaring med at arbejde med social media
kender betydningen af CPM, CPC, VTR og forstår sammenhæng mellem disse
kan jonglere med kreative socialformater
er analytisk stærk og god til tal
er en ’people’s person’
har relevant kandidatuddannelse fra f.eks. CBS, RUC eller IT-universitetet
har 1-2 års erfaring fra lignende stilling

Du vil opleve en flad organisation uden siloer, hvor hastighed og forandringsvillighed
er i centrum, og hvor der på alle måder er kort fra tanke til handling.

Tiltrædelse

Vi håber, at du tænder computeren hos os 1. marts 2019. Vikariatet varer
minimum 11 måneder, og der vil være gode muligheder for forlængelse.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte vores
Head of Social, Mia Parsbæk Pedersen, på +45 2830 8350.
Ansøgning sendes til blivendel@havas.com.  

Havas Danmark er et integreret bureau, der leverer kreative, digitale og mediebureau ydelser. Vi er et ambitiøst bureau i vækst – både globalt og i Danmark, hvor
vi nærmer os 75 dygtige medarbejdere. Vi lægger vægt på en fornuftig work/life balance og frihed under ansvar og arbejder hver dag for at skabe meningsfulde
relationer mellem brands og forbrugere.

