Markedsansvarlig – Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter
Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS et moderne besøks- og kompetansesenter for blå næring,
forankret i stedets historikk og med utdanning på alle kompetansenivåer, forskning og innovasjon.
Senteret har 36 ansatte og ligger på Toft, ca. 7 km fra Brønnøysund sentrum.
Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter-konsernet har hatt en rask og sterk vekst både i størrelse og bredde i
aktivitet, og har konkrete planer om å fortsette og forsterke denne utviklingen.
Til å bistå oss i dette arbeidet er vi på jakt etter en dyktig medarbeider som markedsansvarlig for alle
virksomhetene i konsernet.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
• Totalansvar for markedskommunikasjon og profilering i konsernet, herunder nettsted,
annonsering og profilhåndbok
• Videreutvikling og oppfølging av logomanual og profilhåndbok
• Utarbeide markeds- og medieplaner for konsernets ulike virksomheter
• Utvikle markeds- og profileringsmateriell i tråd med grafisk profil og mot den enkelte
virksomhets marked
• Ansvar for kommunikasjon på alle plattformer, inkl. sosiale medier
• Planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Formalkompetanse- og jobberfaring innen markedsføring og mediedesign (grafisk design,
webdesign og foto). Erfaring fra markedsføring på nett vektlegges.
• Må være en god kommunikator, både skriftlig og muntlig og på norsk og engelsk
• Må være nøyaktig og grundig
• Må kunne jobbe selvstendig og målrettet
• Har «kommersiell teft» – forstår hva som vil engasjere våre ulike målgrupper
• Naturlig relasjonsskaper og som vil trives med å videreutvikle våre virksomheter
Vi kan tilby:
• Konkurransedyktige betingelser
• Ordinær arbeidstid/arbeidsuke
• Godt og bredt faglig arbeidsmiljø i et selskap i vekst
• Varierte arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet næring
Kontaktperson for stillingen er daglig leder i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS Knut Idar Torgnes
som kan nås på telefon 95996581 eller på e-post knut.idar@havbrukssenter.no.
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