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Produktchef til Danpo marketing – med fokus på trade marketing 
Danpo, Farre 

Vil du udvikle din marketingkarriere hos et af Danmarks største brands? Det får du mulighed for hos Danpo i denne 

nyoprettede stilling, hvor du: 

 

 Bliver en del af et dynamisk miljø i salg og marketing, hvor du sammen med dygtige kolleger har en nøglerolle 

i markedsføringen af Danpo 

 Kan anvende dine marketing-evner i en virksomhed, hvor der er fokus på fremtidens sunde fødevarer og 

dyrevelfærd  

 Kan opnå erfaring med de vigtigste markedsføringsplatforme og udvikle dig i en spændende stilling, hvor du 

er med i markedsføringen af alle vores brands og produkter. 

 

Markedsføring på alle fronter 

Som produktchef arbejder du med alt fra forbruger- og markedsanalyser til trade marketing, produktlanceringer og 
events. Dine arbejdsopgaver inkluderer: 

 at være bindeled mellem marketing og salg  

 koordinering af trade-materialer til detailhandlen  

 at analysere markedsdata samt forbrugeradfærd 

 at udarbejde indsalgsmaterialer og præsentationer 

 at planlægge og deltage i produktlanceringer og events 

Derudover vil du naturligvis deltage i afdelingsmøder omkring strategi, produkter, kreativ udvikling og sparring, så du 
har alle muligheder for at bringe dine idéer til bords. 

 

Vi søger en person som kan vokse i stillingen 

Det er vigtigt, at du bringer noget gejst og engagement til stillingen, for du skal have lyst til at tage ansvar for dine 

opgaver og drive projekterne fra start til slut. I takt med at du vokser i rollen, vil du opleve, at der er gode 

karrieremuligheder i organisationen. 

 Du er måske i gang med dit første marketingjob og har kendskab til de kendte marketingredskaber. 

 Du er uddannet cand.merc. eller lignende, så du har en god analytisk og kommerciel forståelse. 

 Du er motiveret af at arbejde kreativt og komme med nye idéer og inputs til vores kampagner.  

 Du har gerne erfaring med fødevarer eller detail, men det er ikke et krav.  

 Du taler og skriver dansk flydende og er ekspertbruger af MS Office-pakken. 

http://www.danpo.dk/
http://www.facebook.com/danpodk
http://www.scandistandard.com/
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Lyder det som noget for dig? 
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt  og inden den 1. december 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 ansætter hurtigst muligt, men venter gerne på den rigtige kandidat.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
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