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Social Media Manager  
  
Nordens stærkeste vin- og spiritusfirma søger til en nyoprettet stilling en Social Media Manager, som 
skal etablere, udvikle og drive Shake-it.dk som et nyt forretningsområde – og landets største drinks-
univers.  
 
 

DU er digital indfødt, har dokumenteret erfaring med digitale platforme, digital kommunikation og 
markedsføring inkl. SoMe, kundeflows og også gerne med digitale loyalitetsprogrammer.  
 

DU er stærk på både strategisk og operationelt niveau – og på eksekvering. Du er operationel, og der er 
aldrig langt fra idé til lancering.    
 

DU har arbejdet med digitale kampagner og måske været med til at opbygge digitale brands, hvorfor du 
forstår vigtigheden af kundedata og –relationer, og hvad der skal til for at drive trafik. 
 

DU trives i et hektisk miljø, arbejder selvstændigt, er initiativrig, har forretningsforståelse og ved hvad 
der skal til for at forankre digitale projekter i organisationen. Således er gode samarbejdsevner, respekt og 
sunde værdier en del af din personlighed.   
 

DINE arbejdsopgaver bliver: 
 

 At være overordnet ansvarlig for virksomhedens Social Media strategi 
 

 At etablere Shake-it.dk som landets foretrukne sted, hvor brugerne henter inspiration, viden og 
vejledning til drinks og cocktails. Dvs. når der hjemme skal konsumeres drinks af enhver art med 
og uden alkohol. Shake-it.dk, som skal have den førende markedsposition, skal være dér man som 
forbruger får al den nødvendige viden – og inspiration til køb.  

 

 At opbygge Shake-it.dk indholdsmæssigt, gøre funktionaliteten og brugeroplevelsen til state-of-art 
og opbygge relationer til forbrugerne, detailhandelen og leverandørerne.  

 

 At stå for alt fra idéudvikling til eksekvering. Fx omkring kampagner, SoMe, nyhedsbreve, 
konkurrencer, events, partneraftaler, debatfora og opbygning af kunderelationer, 
loyalitetsprogrammer, etc. 
 

 At udvikle og drive vores øvrige Social Media platforme, herunder brand specifikke Facebook sider.   
 
Du kan se frem til et spændende job med store muligheder, som du i høj grad selv er med til at skabe. 
Således er der ingen grænser for vækst og muligheder. Du bliver en del af marketingafdelingen og får her 
seks gode kolleger og reference til den marketingansvarlige.   
 
 
 



 

 

Hans Just tilbyder en god lønpakke med bl.a. pensionsordning og sundhedsforsikring. Du kan finde flere 
oplysninger på www.hansjust.dk  
 
 
Send din ansøgning med C.V. til ksb@hansjust.dk - mærk. 'Ansøgning Social Media Manager'. Har du 
spørgsmål, kontakt direktør Kenn Schou Benkjær på telefon 35254037.  
 
Ansøgningsfristen er onsdag 16. August 2017.  
 
 

Tiltrædelse 
Ca. 1. oktober 
 
 

Vores organisation bygger på stærke værdier, samarbejde og 
viljen til sejr. Du vil få en spændende hverdag med gode kolleger 
og et inspirerende arbejdsmiljø.  
 
Arbejdsstedet er Århusgade 88, 2100 København Ø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Just A/S er grundlagt i 1867 og har siden sin etablering været 100 % familieejet og drives i dag af 
5. generation. Medarbejderstaben består af 48 dedikerede mennesker, som beskæftiger sig med import, 
salg, distribution og markedsføring af udvalgte internationale mærkevarer inden for vin, spiritus og 
non-alkoholiske drinksmiksere. 
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