
Vi søger en dygtig kollega, som kan styrke vores grafiske udtryk og
branding, og som kan bidrage med idéer til og udformning af vores 
produktlanceringer og content marketing. Du vil desuden få en 
central rolle i vores skærpede fokus på marketing-performance hos 
vores salgsselskaber og på vores forhandlermarkeder.

Graphic Designer & Marketing Coordinator
Layout & produktion I Support, opfølgning & projektledelse  

I AVK Internationals Marketingafdeling i Skovby laver 

vi dokumentation, brandingaktiviteter og content, 

som skaber rammerne for professionel marketing i 

vores region. Vi udvikler materiale på engelsk, som 

oversættes eller bruges direkte lokalt, og vi supporterer 

vores interne og eksterne kolleger med både små 

opgaver og større projekter. Vi har travlt og har brug for 

dig til at hjælpe med professionel marketing i alle vores 

markeder.

 

Dine primære opgaver vil være at:

• lave flot grafisk design inden for vores design-

guidelines til fx kampagner, messer og 

events, annoncer, brochurer, præsentationer, 

nyhedsbreve, teknisk dokumentation og internt 

kommunikationsmateriale 

• hjælpe vores salgsselskaber og forhandlermarkeder 

med at udvikle og opdatere deres marketing-

materiale, og lave struktureret opfølgning på deres 

performance

• hjælpe med at implementere og vedligeholde vores 

kommende DAM-system 

• opdatere dokumentation i vores PIM-system 

(Perfion) samt bidrage til afdelingens øvrige opgaver 

Du er den ideelle kandidat, hvis du:

•  brænder for de nævnte opgaver og kan udføre dem 

effektivt med afsæt i din relevante uddannelse

• har minimum et par års erfaring med international 

BtB-marketing i en teknisk branche

•  mestrer layouts og færdiggørelse i InDesign og 

PowerPoint og er en haj til Photoshop

• er kreativ og har fingeren på pulsen mht. både 

online og offline platforme 

• kan trives med direkte dialog med internationale 

kolleger og mange ad hoc-opgaver - og samtidigt 

bevare overblikket og holde deadlines

• behersker engelsk på højt niveau

• er serviceminded, arbejdsom og pligtopfyldende

Hvis du tilmed har kompetencer inden for fx SoMe, 

marketing-automation eller kampagneplanlægning, er 

det et ekstra plus. Dog vægter vi den rette kemi højt.

Lyder det som noget for dig?

Vi tilbyder spændende og afvekslende opgaver 

i et tæt samarbejde med dine fem kompetente 

kolleger i Marketingafdelingen. Dagligdagen er travl, 

beslutningsvejene er korte, og tonen er direkte 

og uhøjtidelig. Der er altid plads til at sparre med 

kollegerne - og et godt grin. 

Med din energi og friske idéer får du mulighed for at

sætte dit præg på AVK’s marketing, og du får en stor 

kontaktflade i en global vækstvirksomhed. AVK er 

anerkendt verden over for sine kvalitetsprodukter og 

bidrager til bæredygtige løsninger på de store globale 

udfordringer inden for forsyning af rent drikkevand, 

minimering af vandspild og rensning af spildevand.

Send din ansøgning (på engelsk), dit CV og eksempler 

på dit grafiske arbejde til Marketing Manager Lene 

Mark på lmt@avk.dk senest d. 15/9-2019. Vi forventer 

at afholde samtaler allerede d. 19-20/9, da vi gerne vil 

have stillingen besat snarest muligt.

AVK-koncernen

AVK-koncernen er global markeds-

leder inden for ventiler og hydranter, 

som indgår i vitale infrastrukturer 

i form af vand- og gasforsyning, 

spildevandsbehandling og brand-

bekæmpelse. AVK er familieejet 

og har hovedsæde i Skovby/Galten 

nær Aarhus. Koncernen består af 

mere end 100 produktions- og 

salgsselskaber på verdensplan og 

beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere.

AVK International A/S

Hos AVK International kombinerer vi 

vores egen-producerede ventiler 

og tilbehør med produkter fra resten 

af AVK-koncernen og markedsfører 

en komplet produktpakke til 

Kontinentaleuropa, Rusland, Central-

asien, Kaukasus og Nordafrika. Vi 

beskæftiger ca. 250 medarbejdere 

og omsætter for ca. 600 mio. kr. 

om året. 

AVK International A/S
www.avkvalves.eu
www.avkventiler.dk


