Performance Marketing Manager till NOWO
NOWO växer och vi är på god väg att bli den folkrörelse som vi vill bli för att hjälpa framtidens
pensionärer till en mer dräglig och guldkantad vardag. En av hörnstenarna i vår marknadsföring är
närvaro och optimering av våra organiska och digitala kanaler. Nu när vi ökar trycket så är det dags för
oss att förstärka vårt team med en Performance Marketing Manager som kan lägga all sin kraft och tid
på att hjälpa oss att nå ut med NOWOs budskap i digitala kanaler. Hör av dig så snart du kan så tar vi
ett möte om hur du kan hjälpa oss.

Om rollen som Performance Marketing Manager på NOWO.
Som Performance Marketing Manager kommer du att utveckla och driva den digitala försäljningen
tillsammans med gruppen Digital Sales mot både privat- och företagskunder. Vi lägger stort fokus på
att dagligen göra förbättringar samtidigt som vi jobbar med långsiktiga projekt. I rollen kommer du att
leda projekt för att förstärka vår digitala marknadsföring, både på kort och lång sikt. Du arbetar
operativt med att optimera våra taktiska kampanjer och nå ut till både nya och befintliga kunder för att
skapa bästa möjliga kundupplevelse.

Arbetsuppgifter.
●
●
●
●

Arbeta med och optimera taktiska trafikskapande digitala kanaler som social, display,
Influencer Marketing och SEM så säkerställer du ett inflöde av nya medlemmar till NOWO.
Kontinuerligt uppföljningsarbete med analys och optimering är otroligt viktigt så du gillar
såklart siffror och har förståelse för att varje procents förbättring är otroligt viktigt.
Du är intresserad av nya kanaler och är snabb på att testa nya sätt och möjligheter att nå
potentiella NOWO-medlemmar.
Du jobbar tillsammans med Marknadschef och Content Manager med att ta fram material
utifrån dina analyser. Allt för att blir mer relevanta i våra budskap.

Erfarenhet och kompetens.
●
●
●
●
●
●

3-5 års erfarenhet av att ha arbetat som digital specialist med försäljnings- och
konverteringsdrivande media
Vana att ta ansvar i digitala projekt och intresserad och nyfiken på hur möjligheterna förändras
och är villig att testa nya sätt för att nå ut
Van att köpa och analysera digital marknadsföring
Du är van att jobba med marknadsföring baserad på första-, andra- och tredjepartsdata.
Erfarenhet av att arbeta i Googles 360-svit, Firebase, Facebooks annonseringsverktyg samt
Google/Adobe Analytics.
Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande men det viktigaste är dina tankar och
angreppssätt samt inställning.

Personlighet.
Vi har högt tempo vilket ofta är utmärkande för ett tillväxtbolag. Du kommer få mycket ansvar över en
central del av vår marknadsföring vilket du bör gilla. NOWO är en prestigelös arbetsplats för handling
går långt före ord.

Låter det intressant? Vi hoppas det. Det är väldigt roligt att jobba på NOWO och vi ser resultat av vårt
arbete varje dag i form av tillväxt och nöjda medlemmar. Hör av dig. Skicka in din ansökan så snart som
möjligt. Vi intervjuar löpande och hoppas att vi hittar rätt person inom kort. Du behövs!
För mer information om tjänsten kontakta CMO:
jorgen@nowo.se

