
 
 
 
 

Dynamisk og robust markedsføringschef 
 
Ansvarlig for DM og MA’s fælles hverve- og markedsføringsindsats 
 
Er du enig med os i, at universitetsstuderende er en udfordrende og givende målgruppe at arbejde med, 
og er du sikker på, at du har den værktøjskasse, der kan få dem i tale? 
 
DM (Dansk Magisterforening) og MA (Magistrenes A-kasse) søger en markedsføringschef til vores fælles 
markedsføring over for studerende på de danske universiteter. Markedsføringschefens opgave er at 
optimere udbyttet af vores fælles hverve- og markedsføringsaktiviteter og nå helt konkrete vækstmål for 
optagelser i de to organisationer.  
 
Markedsføringschefen er chef for vores fælles enhed, som består af en akademisk medarbejder med 
relevant markedsføringserfaring og 27 studenteransatte på landets universiteter. Markedsføringschefen 
har ansvaret for vores fælles budget og for kontakterne til vores reklamebureau og til alle andre relevante 
interessenter, herunder universiteterne.  
 
Vores fælles hverve- og markedsføringsindsats har bestået i knapt et år, så der er vide muligheder for at 
præge og udvikle både markedsføringsstrategi og budgetmæssige prioriteringer. Derfor er det helt 
afgørende, at vores nye markedsføringschef har den faglige tyngde og den personlige robusthed, der skal 
til, når både store og små beslutninger skal træffes og implementeres. 
 
Din baggrund 
Vi forestiller os, at du: 
 
- har en relevant uddannelse på master- eller kandidatniveau 
- har siddet i stilling(er) med ledelses- og budgetansvar 
- er en robust projektleder med dokumenterede resultater  
- er en god analytiker og en stærk markedsføringsstrateg 
- har en fin kreativ forståelse og en god pen 
- har erfaring med at arbejde med online markedsføring og sociale medier 
- arbejder på tværs af face-to-face, off-line, online, direct mail, phoning, outdoor, events mv.   
- har lyst til at lede og udvikle studenteransatte, der ikke er markedsføringsuddannede  
- har lyst til at arbejde i politisk styrede organisationer og evner at begå dig i forhold til forskellige 

interessenter i forskellige organisationer 
- inspireres af at opbygge og optimere markedsføringen på tværs af de to organisationer  
 
DM og MA 
MA og DM er to uafhængige organisationer med samme målgruppe og med forskellige men beslægtede 
kerneydelser.  
 
Formelt refererer markedsføringschefen til udviklingsdirektøren i DM. I alle hverve- og 
markedsføringsmæssige sammenhænge refererer markedsføringschefen dog til en styregruppe sammensat 
af en direktør fra hver af de to organisationer.  
 
I praksis vil markedsføringschefen have behov for at opbygge et tæt samarbejde med ledere og 
medarbejdere på tværs af de to organisationer for at sikre forankring af markedsføringsstrategien og 
konkrete aktiviteter og for at bidrage til en styrket medlemsorientering og en større forretningsforståelse i 
de to organisationer som helhed. 
  



Vi tilbyder 
- en nyoprettet stilling med stor bredde, stor frihed og stort ansvar for at levere resultater 
- gode løn og ansættelsesvilkår, der matcher din baggrund. Tiltrædelse snarest muligt  
 
Ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør i MA Hans Peter Andersen 
på 30 68 00 64 eller udviklingsdirektør i DM Lars Meibom på 38 15 66 70. 
 
Ansøgning sendes til jobansoeg@ma-kasse.dk mærket ’Markedsføringsansvarlig’ senest den 16. juni 2014, 
kl. 12.00. 
 
MA er a-kassen for humanister og scient.er. Vi ved, at vores 64.000 medlemmer har helt unikke kompetencer og kan 
blive drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Det hjælper vi dig med at få arbejdsgiverne til at se. Læs mere på 
ma-kasse.dk og ma-nyt.dk.  
 
DM (Dansk Magisterforening) er fagforening for 46.000 medlemmer, der er kandidater eller studerende inden for 
humaniora, naturvidenskab, samfundsfag, sundhedsvidenskab og kommunikation. Vi arbejder for et godt og 
udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. 
 


