
 

Hos Kindly søger vi en dygtig og ansvarsfuld digital projektleder til vores bureau i 
Odense, som kan hjælpe os med at sikre levering af værdiskabende digitale løs-
ninger til vores kunder.

Som digital projektleder hos Kindly kommer du til at beskæftige dig med opgaver, 
som inkluderer en bred vifte af digitale discipliner, der tilfører værdi til kundernes 
tilstedeværelse og markedsføring på digitale kanaler. Du vil komme til at arbejde 
på projekter som bl.a. involverer design og udvikling af websites, SEO, SEM, Face-
book-annoncering, e-mail marketing mv.

Du vil få ansvaret for:
• At projektlede og facilitere processer for udvikling af digitale løsninger.
• At være bindeled mellem kunder og de ressourcer, der er allokeret til projekter 
 og opgaver.
• At være aktiv kontaktperson og sparringspartner for dine kunder.
• At opstarte digitale projekter, afklaringer med kunder samt udarbejde 
	 kravsspecifikationer.
• At sikre at projekterne når i mål og overholder tidsplan samt deadlines.

Vi forestiller os, at du…
• Har en relevant uddannelse eller kan dokumentere erfaring med projektledelse 
 af digitale projekter, herunder webudvikling.
• Har erfaring med projektledelse og kampagneudvikling.
• Har forretningsforståelse.
• Har gjort en stor forskel med de projekter, du tidligere har arbejdet med.
• Er analytisk og struktureret i tilgangen til både opgaver og kunder, og du kan 
 bevare overblikket.
• Har et godt generelt kendskab til digital markedsføring. 

Det er derudover en fordel, hvis du…
• Har erfaring med WordPress.
• Forstår dig på andre marketingdiscipliner.
• Har kendskab til retail.
• Har nogle års erfaring fra bureau eller in-house.

I Kindly er vi professionelle kommunikationshåndværkere, som gør en dyd ud af at 
levere	godt	og	gennemtænkt	arbejde.	Vi	forstår	at	finde	ind	til	kernen	af	problem-
stillingen og omsætte det til kreative løsninger, der gør en reel forskel. Ikke bare på 
papiret, men også ude i virkeligheden. Vi sværger til medarbejdere, der har noget at 
have deres ord i, og som både kan tage ansvar og tage fra. 
Og så er vi i øvrigt det, vi hedder; Kindly. 

Ansøgning… 
Send din ansøgning til henrik.larsen@kindly.dk. Vi kalder løbende til samtale, og 
når vi har fundet den rette kandidat, lukker vi for ansøgninger.
Arbejdstid: 37 timer. Arbejdssted: Odense. Tiltrædelse: Snarest muligt.
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