
  
Content   Creator   
Makin   søger   en   dygtig   og   erfaren   Content   Creator   til   vores   stærke   team.   
  

Vi   er   i   fortsat   i   vækst,   og   og   vi   udvider   hastigt   vores   internationale   marked.   Vi   udvikler,   sælger   
og   supporterer   GPS-baserede   løsninger   til   entreprenørbranchen.   Løsningerne   øger   kundernes   
produktivitet,   sparer   byggematerialer,   brændstof,   timer   m.m..     
  

Makin   er   en   ung   virksomhed   med   masser   af   gejst,   med   en   sjov,   venlig   og   uformel   omgangstone,   
hvor   vi   hylder   dygtighed,   innovative   ideer,   grundighed   og   evnen   til   at   få   tingene   til   at   ske.   
Grundet   virksomhedens   store   udvikling,   og   høje   markedsvækst,   vil   der   forventeligt   være   
arbejdsopgave   inden   for   en   bred   vifte   af   områder   inden   for   marketing   og   kommunikation.     
  

Er   du   velbevandret   inden   for   marketing   processor   i   et   internationalt   B2B   miljø,   og   inspireres   du   
af   mulighederen   for   at   gøre   en   forskel   med   et   fantastisk   produkt   i   et   marked   i   stærk   vækst?   
Motiveres   du   af   tæt   samarbejde   mellem   kunde   og   udviklings   process,   samt   direkte   eksekvering   
af   organisationens   strategiske   mål,   med   et   stærkt   fokus   på   direkte,   forståeligt   og   anvendelig   
kommunikation?   Inspireres   du   af   at   blive   en   del   af   et   team   der   har   som   fælles   mål   at   fortsætte   
opbygningen   af   vores   brand   og   udvikle   marketingskoncepter   der   formidle   og   understøtter  
produkternes   værdiskabelse   for   vores   kunder,   samt   at   gøre   den   totale   kundeoplevelse   unik?   
  

Har   du   erfaring   inden   for   en   bred   vifte   af   marketing   og   kommunikation.   Arbejde   med   kunde   
historie   og   facilitere   pressemeddelelser   og   sociale   medier.   Kommunikation   af   brand   og   produkt   
positionering   marketingskoncepter.   Skabelse   af   billede,   video   og   verbale   materiale   for   anvendte   
medie   platforme   og   generel   produktinformation.   Aktive   deltagelse   i   produkt   lanceringer,   
planering   og   deltagelse   i   messer   og   udstillinger.     
  

Vi   anvender   teknologier   som   Positioneringssystemer,   især   GPS-modtagere   og   -antenner,   
sensorer   med   inclinometre,   gyroer   og   meget   mere   i   vores   produkter.   Vi   får   elektronik   enhederne   
produceret   efter   specifikation.   Og   I   tæt   samarbejde   med   vores   innovative   software   udviklere   
skaber   vi   markedsførende   løsninger   til   vores   kunder.     
Vores   mål   er   at   levere   løsninger   til   brugerne   med   høj   performance   og   kvalitet,   og   som   er   
robuste   nok   til   at   klare   selv   de   mest   hårdføre   miljøer.   
  

I   Makin   betyder   hver   enkelt   person   meget,   og   vi   stræber   efter   et   miljø   hvor   alle   trives,   udfordres   
fagligt   og   føler   sig   som   en   del   af   noget   større.   Vores   fokus   er   altid   på   brugerne,   og   vi   har   altid   
dem   i   tankerne,   uanset   hvad   vi   foretager   os,   for   vi   samler   på   glade   kunder.   
  

Hvis   ovenstående   lyder   som   noget   for   dig,   så   kunne   du   være   Makin’s   nye   Content   Creator   og   
en   del   af   vores   spændende   fremtid.   Så   skriv   meget   gerne   til    Jobs@Makin3D.com    eller   for   
uddybninger   eller   spørgsmål.   
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