Senior Social Media Advisor
Har du lyst til at varetage udformningen af vores kunders social media engagement fra kompetent og
nytænkende strategi til strømlinet eksekvering og stabil drift? Har du succesfuld erfaring med at eksekvere
på strategier, opsætning, optimering og evaluering af social media kampagner? Og er du struktureret, vant
til kundeansvar og -dialog - med flair for projektledelse?
Så kan det meget vel være dig, vi har brug for. Molecule Consultancy er et konsulenthus specialiseret i
healthcare – vores opgaver indenfor digitalt engagement og paid social er i vækst, og vi leder derfor efter
en dygtig senior social media advisor, som har både erfaring med og stor passion for at bygge værdifulde
tilstedeværelser på sociale medier.
For kunder med et omfattende engagement hos Molecule Consultancy vil du få ansvaret for at udvikle og
drive nytænkende social media strategi sammen med et dygtigt digitalt team med stor erfaring indenfor
social media i healthcare.
Hvem er du:
• Du har +5 års erfaring som konsulent/manager fra enten et bureau eller en virksomhed med et
omfattende digitalt/social media engagement
• Du besidder strategisk og praktisk erfaring med at drive kampagner på sociale medier
• Du har en god forståelse for digitale medier som helhed, analyse og annoncering (Herunder
Facebook Business Manager, Google Ads, SEO og Google Analytics)
• Du kan vha ovenstående værktøjer skabe indsigt i og analysere kundeadfærd ud fra data for at
anskueliggøre en optimering af kundens digitale engagement
• Du er nysgerrig på tendenser og på samfundet omkring dig
• Du er struktureret – og bevarer altid overblikket
• Du er flydende til dansk i tale og skrift
Som senior social media advisor hos Molecule kan vi tilbyde dig et job, hvor du selv er med til at sætte
rammerne for dit arbejde. Her er på alle måder højt til loftet med plads til at udfordre, videndele og sparre
med et team af dedikerede og erfarne sundhedskommunikatører, der med vidt forskellige faglige baggrunde
brænder for at gøre en forskel for vores kunder. Du vil indtræde i et miljø, hvor faglighed, kvalitet og service
står højt på dagsordenen, men hvor der også er plads til livet udenfor.
Er du nået hertil og tænker, at dit navn står på opslaget, så hører vi meget gerne fra dig. Send en motiveret
ansøgning og dit CV til digital direktør og partner, Susanne Holm Schäffer. Deadline 9. juli 2021. Vi holder
samtaler løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig.
E: shs@moleculeconsultancy.com │ M: 61 63 77 10
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