ATOUT FRANCE søger til vores kontor i København
Nordic Community & Editorial Manager

Atout France/Frankrigs Turistråd markedsfører Frankrig som turistdestination i Norden og har ansvaret for udviklingen
inden for turistindustrien, som er en af de største økonomiske sektorer i Frankrig. Vi laver mange kampagner og
markedsføringsstrategier for at bringe det bedste af Frankrig til Norden.

Selve jobbet:
Skabe og optimere vores redaktionelle strategi. Vi skal være på forkant i forhold til tendenser og planlægge den
redaktionelle kalender, for de forskellige målgrupper.
I samarbejde med hele teamet, vil du planlægge, identificere og prioritere det indhold der skal formidles til de nordiske
rejsende, pressen og fagfolk indenfor turistbranchen.
Du er ansvarlig for vores sociale netværk (Facebook, Instagram, Youtube). Du videndeler dit indhold og tendenser til
dine kolleger, som de så bruger til pressen og fagfolk.

Din baggrund:
Du er professionel bruger af sociale netværk
Din uddannelsesmæssige indgangsvinkel til jobbet kan være en 2-5 årig videregående uddannelse indenfor
kommunikation, sprog, turisme, PR eller anden relevant uddannelse.
Du har god, solid praktisk erfaring fra lignende jobs, og du skal kunne lide og evne at håndtere mange bolde i luften på
én gang, og dokumentere, at du griber flere end du taber.
Faglige kompetencer:
Stærk i dansk, fransk og engelsk, både mundtligt og skriftligt – samt gerne endnu et skandinavisk sprog
Du har gode skrivefærdigheder i dansk.
Du er fortrolig med digitale værktøjer (CRM, BackOffice)
Rutineret superbruger i Office-pakken, Excel, Word, PowerPoint

Som person:
Du brænder for Frankrig og for at arbejde med sociale medier. Du er altid på udkig efter de nyeste trends. Du er
initiativrig, selvstændig, team player, kommer med input til mulige angrebsvinkler og formår at samle trådene
Du tilbydes:
En fuldtidsstilling med spændende opgaver. Du får stor mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Et sted, hvor
der ikke er langt fra idé til handling. Lønpakke forhandles efter kvalifikationer og erfaringer.

Stillingen er ledig straks, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.
Vi glæder os til at læse din ansøgning. Interesserede bedes sende en ansøgning vedhæftet CV på dansk og fransk
inden d. 10/06/2014 til: birgitte.bigum@atout-france.fr

