
Vil du prøve kræfter med inbound 

marketing og tekstforfatning? 

Hos Itch Marketing søger vi en content creator, der brænder for at 

arbejde med content og inbound marketing. Vi søger en stærk kandi- 

dat, der har en skarp forståelse af det skrevne sprog, og er dygtig til at 

forstå kunders budskaber og omsætte det til stærke tekster. 
 

Inbound + Content = Itch Marketing 
Itch er et ungt fremadstormende inbound bu- 

reau med fokus på inbound marketing & inbound 

sales. Inbound er en moderne tilgang inden for 

marketing med fokus at have stærke budska- 

ber gennem hele kunderejsen. Vi kobler vores 

inbound tilgang sammen med HubSpot, der er 

verdens største inbound marketing-platform. 

 
Vi søger en content creator til at varetage opgaver 

indenfor tekstforfatning til e-mails, blogs, artikler, 

produkttekster, annoncering osv. Du skal have ev- 

nen til at sætte dig i kunders produkter og ydelser 

og omsætte dette til spændende og fængende 

content. Områderne og målgrupper kan favne 

bredt, derfor skal du have kendskab til personaer. 

 
Det er desuden et krav, at du kan skrive flyden- 

de på et professionelt niveau på både dansk og 

engelsk. 

 

Fra strategi til praksis 
Du får højt til loftet og ansvar for en stor del af vo- 

res inbound marketing ydelser. Fra hvordan con- 

tent spiller ind i den overordnede strategi til den 

konkrete udarbejdelse af indhold, der henvender 

sig til målgruppen. Du får blandt andet ansvar for: 

Hvad tilbyder vi? 
Du bliver en del af et start-up miljø med masser 

af ansvar og udfordringer. Du vil få en stor an- 

del i det produkt, der udvikles, og derfor vil du 

kunne sætte dit eget aftryk på udviklingen. Du 

får frie tøjler til at bringe dine idéer i spil - samti- 

dig med, at du indgår i et team på 7 mand med 

specialister inden for forskellige områder inden 

for inbound marketing. Kunne du forestille dig at 

arbejde i bureau-branchen, er vi dit oplagte valg. 

 

Hvad forventer vi? 
Du skal have lyst til at udvikle dig og være en 

initiativrig person, der trives i start-up-miljøet. Du 

skal være en dygtig tekstforfatter og gerne have 

erfaring. Derudover skal du være indstillet på at 

have kundekontakt og være dygtig til at planlæg- 

ge din tid. 

 
Du er struktureret, ansvarsbevist og en god 

kommunikatør, både på skrift og i tale - og så for- 

mår du at kunne arbejde på tværs af forskellige 

projekter på samme tid. 

 

   Content Marketing: Udviklingen af nye blogs, 

e-bøger, whitepapers og andre former for 

content. 

   Content & SEO: Optimeringen af SEO på det 

content der produceres samt eksisterende 

content. 

   E-mail marketing: Opsætning og udsendelse 

af e-mail kampagner, der skaber resultater. 

   Social Media Ads: Opsætningen af annoncer 

på sociale medier og udviklingen af indhold 

hertil. 

   Content strategi: Strategiudvikling og plan- 

lægning af content for kunder. 
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Vi søger en profil til start 
hurtigst muligt 

Da vi har mange kundeopgaver inde, søger 

vi en profil til start hurtigst muligt. Har du 

spørgsmål, kan du kontakte 

virksomhedskonsulent Helle Veel  på 

vtv@aarhus.dk , att. ”Helle Veel”. Vi indkalder 

kandidater løbende. 

 

Send din ansøgning vedlagt CV og 

anbefalinger til 

vtv@aarhus.dk, att. ”Helle Veel” 
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