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Marketingkoordinator med fokus på emballage til barselsvikariat 

 

Har du en grafisk uddannelse og erfaring med emballage? I Danpo har du mulighed for at:  

 anvende dine evner som projektleder i en virksomhed, hvor der er fokus på fremtidens 

sunde fødevarer  

 blive en del af en dynamisk afdeling, hvor du sammen med 5 dygtige kolleger udgør en 

nøgleposition i Danpo 

 opnå erfaring i virksomheden og udvikle dig i en spændende stilling, hvor du får faglige 

udfordringer hver dag 

 
Tag ansvar for vores emballageudvikling 

Med base i Farre kommer du som vores nye kollega til at beskæftige dig med emballage i meget stor 

udstrækning. Det er dig, der holder projekterne i gang, du koordinerer emballager fra start til slut, og du 

sørger for, at de stemmer overens med de indgåede aftaler. Du har bl.a. ansvar for at:  

 sikre de nødvendige inputs til emballagen (visuelle elementer, tekst, sprogversionering og lovpligtig 

information), samt at de stemmer overens med designmanualen 

 sikre og gennemføre interne korrekturgange samt deltage ved nødvendige trykstarter 

 yde faglig sparring for produktudvikling, marketing, salg og indkøb. 

 
Brug din grafiske værktøjskasse 

I den her stilling får du brug for dit projektledergen i forhold til projektledelse og deadlines. Men for at få 

succes i stillingen er det også nødvendigt at have den grafiske værkstøjskasse i orden. Du får brug for dit 

kendskab til og erfaring med emballage, for du er med i processen fra start til slut, og her skal dit grafiske øje 

vurdere design og farver og generelt kunne sikre, at kvaliteten er i orden, og emballagen er færdig til tiden.  

 

Erfaring med emballage 

Du har en grafisk baggrund, og vi forestiller os, at du har arbejdet med emballage – enten i en lignende stilling 

eller på et reklamebureau. Din erfaring gør, at du hurtigt kan træde ind i stillingen, og at du trives i en 

udadvendt rolle med en stor kontaktflade. Endelig kommunikerer du ubesværet med mange forskellige 

kolleger på alle niveauer, og du er positiv og har dit gode humør med på arbejde.   
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Bliv klædt godt på og få gode fremtidsmuligheder 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har et højt fagligt niveau. Derfor sørger vi også for et godt langt 
overlap med den nuværende marketingkoordinator, så du er klædt godt på til opgaven. Du bliver en del af et 
stærkt team med et godt og tæt sammenhold, hvor vi alle er stærke specialister inden for vores områder. 
Derudover lægger vi i Danpo stor vægt på trivsel og sundhed, og det vil du kunne mærke i hverdagen. 

 

Lyder det som noget for dig? 

 
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til personale@danpo.dk.  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marketingdirektør Morten Nielsen på  
40 46 05 23.  

 

Vi vil gerne have stillingen besat hurtigst muligt, men venter gerne på den rigtige kandidat. 

  

Vi ser frem til at høre fra dig. 
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