
HØR MERE OM JOBBET 
Kontakt Søs Kriegbaum 

på mobil 4111 6405

ANSØG TIL 
hr.dk@a-tex.com 

– vi behandler ansøgninger løbende

K R E AT I V  I L D S J Æ L  M E D  D I G I TA LT  O G  K R E AT I V T  M I N D S E T
TIL EN NYOPRETTET STILLING SØGER VI  EN SELVSTÆNDIG OG KREATIV KOLLEGA,  SOM 

ER MED TIL  AT SIKRE VORES VISUELLE OG GRAFISKE IDENTITET

S O C I A L  M E D I A
&  M A R K E T I N G  E X P E R T

JOBBET 
SOM SOCIAL MEDIA & MARKETING EXPERT 

 
I tæt samarbejde med et internt team af kollega-
er er dine opgaver:

Synliggørelse af vores visuelle identitet i grafiske 
materialer og på digitale platforme 

At styrke indsatsen og vores tilstedeværelse på 
diverse social media platforme 

Opdatering af indhold, billeder og grafisk udtryk 
på vores webpage og social medias 

Grafisk udarbejdelse af newsletters, aviser, præ-
sentationer, trænings- og salgsmaterialer m.v. 
 
Involvering og koordinering af interne fotoskyd-
ninger 

Diverse ad hoc opgaver

Som kollega hos A-TEX bliver du en del af et 
dedikeret team af medarbejdere med høje krav til 
os selv og den service vi leverer til vores kunder.

OM DIG 
VI ØNSKER/FORESTILLER OS AT DU 

Er en kreativ ildsjæl med god smag og æstetisk 
sans, som brænder for sociale og digitale medier 

Er struktureret og målrettet i dit arbejde, og har en 
god sans for detaljer 
 
Er vant til at arbejde ud fra arbejdsplaner og tætte 
deadlines 

Er selvkørende, udadvendt og har en positiv tilgang 
til tingene 

Er superbruger i Adobe programmerne InDesign, 
Photoshop og Illustrator – kendskab til eks. Word-
Press CMS vil være en fordel, men ikke et krav  

Har gode kommunikationsevner, og behersker 
engelsk på et højt niveau 

Har en uddannelse som Designteknolog eller PBA 
med speciale i Visual Fashion Communication eller 
anden relevant uddannelse. Måske har du bare den 
helt relevante erhvervserfaring til dette job. 
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A-TEX er blandt de førende globale leverandører af identitetsskabende brandingartikler – herunder labels, hængemærker, badges, packaging-løsnin-
ger og butiksdekoration – til førende internationale modebrands. A-TEX er en del af Trimco Group med 1500 dedikerede medarbejdere fordelt på 18 

landekontorer, heraf 85 medarbejdere i Herning. 

A-TEX HERNING


