
Virksomheden
Eldorado A/S er en dynamisk og særdeles ekspansiv ejer-
ledet virksomhed med hovedkontor i Haderslev i Danmark. 
Virksomheden er en af Skandinaviens førende sourcing- og 
service virksomheder indenfor dyreartikler samt rideud-
styr. Eldorado Gruppen beskæftiger 110 medarbejdere og 
omfatter også fabrikken AkvaStabil. Eldorado designer og 
udvikler vores egne varemærker Catago Equestrian, Horse 
Guard og Equipage til hest og rytter samt Companion til 
kæledyr. Derudover har Eldorado den skandinaviske 
distribution af en lang række varemærker til både hest 
og rytter samt kæledyr. 

Vi søger en energisk og kreativ profil, som skal være 
drivkraften på alt omkring content Marketing og SoMe. 
Derudover skal du være knivskarp til ord og en stærk 
tekstforfatter. 

Én af dine primære opgaver bliver at styrke vores tone 
of voice for vores egne varemærker; Catago Equestrian, 
Horse Guard, Equipage og Companion. Derfor skal du have 
en naturlig interesse for ridesport og kæledyr og du skal 
kunne sætte dig ind i vores DNA og skabe content på et høj 
niveau. 

Primære opgaver
Copywriting
- Skabe den tekstuelle stemning og storrytelling omkring   
 nye sæsoner, produktserier og kampagner.  
- Ansvarlig for varetekster og produktbeskrivelser til b2b   
 og b2c. 
- Skabe kreative og inddragende historier på vores 
 hjemmeside og andre relevante kanaler. 
- Korrektur læsning på salgsmateriale og andre 
 kampagner
- Skriftlige ad-hoc opgaver

Social Media
- Udvide Brand Awareness for alle vores brands
- Schedulere og planlægge indhold på tværs af de sociale   
 medier og brands. Herunder at kommunikere med vores   
 målgruppe gennem indhold, som er inspirerende og   
 inddragende for læseren. 

- Analyse og statistik på diverse SoMe profiler
- Månedlige afrapportering samt tracking af KPI’er
- Være på forkant med nye trends og tendenser indenfor   
 SoMe

Din profil
- Du har erfaring med skabelse af content – gerne med   
 flair for foto og styling
- Du har solid erfaring med dynamikkerne og 
 funktionerne på aktuelle SoMe platforme
- Du er god til at inspirere, engagere og derved skabe 
 relevant indhold og trafik
- Du har en naturlig interesse for kæledyr og kender til   
 ridesporten 
- Du er skarp til at skrive inspirerende og velformulerede   
 tekster
- Du skriver og taler flydende engelsk og dansk
- Du er struktureret og god til at have mange bolde i luften
- Du har en hands-on tilgang til dit arbejde
- Du forstår at tænke kommercielt

Vi tilbyder
Et selvstændigt job i en spændende og dynamisk virksom-
hed, hvor vi arbejder med hjertet og har et stort ambitions- 
niveau for fremtidig vækst. Du får mulighed for at påvirke 
din egen arbejdsdag og præge den fremadrettede online 
strategi. Vores hverdag er kendetegnet af et højt aktivi-
tetsniveau og en uformel omgangstone, hvor der ikke er 
langt fra idé til handling. 

Øvrigt
Tiltrædelse: hurtigst muligt
Løn: Forhandles individuelt og efter kvalifikationer
Arbejdssted: Hovedkontor i Haderslev eller kontor i Roskilde
Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Interesseret
Så send din ansøgning med CV til:
Pernille Holzapfel Lausen, pla@eldorado.dk,
telefonnr. +45 6043 0931.

SoMe SPECIALIST OG COPYWRITER
ELDORADO SØGER
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