
VI SØGER EN RUTINERET OG DYGTIG GRAFIKER 
TIL AT INDGÅ I VORES MARKETINGTEAM
Vil du være vores nye kollega? Du bliver 
en del af et team, der dagligt varetager 
marketingfunktionen for CBP A/S herunder 
inhouse marketingsupport til primært vores 
bagerikunder. 

Stillingen har fokus på grafiske opgaver i kombination med afledte 
administrative opgaver.

Dine primære opgaver er: 

Grafiske opgaver
•  At tilbyde marketingsupport og grafisk opsætning af

kundespecifikke markedsføringsmaterialer
•  Opsætning af flyers, hæfter og brochurer
•  Fotografering af medarbejdere til medarbejderplakat
•  Fotografering af produktfotos (miljøfoto tages eksternt)
•  Billedjustering og redigering af billeder i Photoshop
•  Udarbejdelse af korte sælgende overskrifter/tekster til

materialer
•  Udarbejdelse af materialer til kundearrangementer, 

messer etc.
•  Alle CBP opgaver skal løses i henhold til vores designmanual, 

mens kundeopgaver løses i henhold til kundernes ambitioner og
forventninger

Administrative opgaver
•  I forbindelse med kundeopgaver at varetage kundedialog, 

konkretisere opgavebrief, indhentningen og afgivelse af tilbud, 
fakturering af kunden og efterregistrering

•  Ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering og udarbejdelse af
salgstursmaterialer, sæsonkampagner og POS-materialer

•  Kontakt til trykkeri
•  Opgaver i forbindelse med fordeling, pakning og forsendelse af

salgs- og markedsføringsmaterialer
•  Ansvarlig for markedsføringslager

CBP tilbyder: 
•  Ansættelse i branchens førende virksomhed
•  Et dynamisk miljø med kompetente, passionerede kollegaer, der

stiler efter at skabe morgendagen
•  Du bliver en del af et dygtigt, ambitiøst og travlt marketingteam

på fire personer
•  Løbende sparring med vores eksterne AD’er, som vi har et fast

samarbejde med på konkrete opgaver
•  Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer og erfaring
•  Pensionsordning, sundhedssikring, fitness- og madordning samt

personaleforening

Din baggrund og person:
Vi søger en udadvendt person med et sikkert grafisk øje, 
personligt drive og god energi, som har min. 5 års erfaring som 
grafiker med opsætning af flyers, hæfter og brochurer. Du arbejder 
rutineret i InDesign og har et godt kendskab til Photoshop og 
Illustrator. Du er detaljeorienteret til fingerspidserne og god til 
korrekturlæsning. Har et godt overblik, arbejder struktureret 
og forstår at planlægge din tid. Du har en vindende, åben og 
imødekommende personlighed med gode samarbejdsevner. Du 
har situationsfornemmelse og evner at kommunikere i øjenhøjde 
med både kollegaer og kunder. Du trives med tempo og et 
uformelt arbejdsmiljø. 

Jobbet:
Du får en central rolle med en stor berøringsflade internt i 
organisationen og eksternt til kunder, der vælger at benytte CBP 
som deres marketingbureau. Jobbet er en fuldtidsstilling, kan 
ikke kombineres med freelancearbejde og skal varetages fra vores 
domicil i Vejle. Jobbet har reference til chef for marketing og 
forretningsudvikling.

Jobstart 2. januar 2019. 

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har 
du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Jeppe Secher på tlf. 88 34 21 
06. Send din ansøgning og dit CV senest d. 4. november 2018 via 
dette link. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om CBP A/S:
CBP A/S, der er beliggende i Vejle, er et datterselskab af Orkla 
Food Ingredients, som er Nordens ledende leverandør af 
ingredienser og bageriløsninger til bagerier, fødevareindustrien og 
produktionsvirksomheder. Læs mere på www.orkla.dk 

CBPs mission er at tilbyde ingredienser og bageriløsninger, som 
skaber værdi, vækst, inspiration og tryghed i markedet. Visionen 
er at sætte nye standarder. Nysgerrighed er virksomhedens 
natur og sammen med viden, faglighed og passion skabes 
morgendagen.

CBP er eksperter inden for indkøb, sortiment, udvikling, logistik og 
distribution, favner hele værdikæden, er tæt på, og agerer lokalt i 
markedet. CBP har tre forretningsben:
• Bageri (håndværksbagere)
• Industri (fødevareproducenter)
• Nonfood+ (emballager og spiseligt pynt)

Læs mere om virksomheden på www.CBPpartner.dk 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/308919?utm_source=jobindex&utm_medium=email&utm_campaign=flow

