
STILLINGSOPSLAG
Medarbejder til marketing, salg, 
e-handel, indkøb mv. søges

LAGO-import A/S søger en ny kollega til en nyoprettet stilling, der forudsætter at du er lidt af en 
”blæksprutte”, og har lyst til at arbejde med forskelligartede opgaver indenfor bl.a. indkøb, salg, 
marketing, e-handel og administration.

Du har et godt drive og solide kompetencer inden for e-handel, sociale medier og digitale løs-
ninger. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med grafiske opgaver, men det er ingen 
betingelse. Ligeledes vil vi foretrække en person, som har interesse i vin- og spiritusprodukter af 
høj kvalitet. Du behøver ikke at have branchekendskab.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:
• Opsætning og udsendelse af nyhedsbreve 
• Opdatering af sociale medier, og online annoncering
• Vedligeholdelse af hjemmesider og intranet
• Håndtering af logistik i forbindelse med indkøb
• Administrative opgaver, statistik, opfølgning mv. 
• Telefonisk kundebetjening
• Deltage i forberedelse og afholdelse af events
• Og mange andre spændende opgaver

Da der er tale om en nyoprettet stilling, vil der være gode muligheder for selv at præge indholdet, 
der tilpasses efter den rette ansøgers kvalifikationer. 

Du er god til at arbejde selvstændigt samt tage ansvar og initiativ. Du vil skulle løse dine opgaver 
i tæt samarbejde med det øvrige team i virksomheden. 

Vi forventer at du har stærke IT-kundskaber og er rutineret i brugen af Office Pakken. Endvidere 
forventes det, at du har gode kundskaber i dansk og engelsk, såvel i tale som på skrift.

Aflønning i forhold til kvalifikationer.

Hvis du har interesse, kan du sende din ansøgning vedhæftet CV til lago@lago.dk
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig på telefon 54 92 74 00 eller lago@lago.dk 

Ansættelse hurtigst muligt, dog senest 1. august 2021.  
Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de modtages.

Om LAGO-import A/S
LAGO-import A/S er en lille og ambitiøs vin- og spiritusimportvirksomhed, 

der primært servicerer professionelle danske vinhandlere. 

Læs mere om virksomheden på www.lago.dk. På følgende link vil du kunne 

danne dig et indtryk af virksomheden: www.lago.dk/tv-east LAGO-import A/S
Narvikvej 7-9, 4900 Nakskov
54 92 74 00 • www.lago.dk


