Community Manager med markedsføringstalent
Vil du være med til at gøre JOIN- verdens første non-profit online co-creation platform til en succes?
Kan du skabe craze og opmærksomhed omkring en unik og ny online mulighed for brugerdreven innovation?
Om jobbet
JOIN: Joint Online Innovation Network er en online community innovationsplatform, hvor producenter, designere og
forbrugere sammen systematisk udvikler nye produkter, der bedre lever op til forbrugernes ønsker og behov. JOIN
fokuserer på produkter indenfor livsstilsbranchen. www.join.dk/join/
JOIN er resultatet af et projekt under Erhvervsstyrelsens program for brugerdreven innovation. Projektet har været i
gang siden 2009, har i 2011 været i beta og er nu klar til lancering, som løber af stabelen henover foråret 2012 og
kulminerer med en launch event i slutningen af juni 2012.
Det er her vi har brug for dig.
Du bliver hoveddrivkraften i:
a) Rekruttering af de tre brugergrupper til JOIN
b) Markedsføring af platformen
c) Community Manager
d) Der kan blive tale om andre lignende opgaver
Opgaver/ ansvarsområder
Du får ansvaret for markedsføring af JOIN platformen bl.a. via sociale medier, rekruttering af producenter, designere
og forbrugere.
Du bliver ligeledes ansvarlig for den daglige drift af JOIN platformen (ikke den tekniske del) herunder opgradering af
brugerprofiler, indhentning og up load af billeder til forsiden, kommunikation med brugerne m.m.
Din opgave bliver derudover at oprette og vedligeholde en JOIN Facebook gruppe og LinkedIn gruppe samt skabe
aktiviteter i disse JOIN fora, som motiverer til deltagelse på JOIN platformen.
Endelig bliver du medansvarlig for lanceringsevent.
Betingelser: Projektansættelse, ca. 20 timer om ugen
Din profil /Kvalifikationer
Vi forventer, at du har et stort drive og at du arbejder selvstændigt indenfor givne rammer.
Du ved, hvordan man skaber aktivitet på platforme og hvordan de sociale medier integreres og dermed skaber
motivation for deltagelse i JOIN hos alle tre brugergrupper. Du har erfaring med og lyst til at arbejde med sociale
medier i markedsførings øjemed samt community management. Vi ser gerne, at du har erfaring fra designverdenen.
Om os
Ansættelse vil være hos Development Centre UMT, som er sekretariat for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig &
Beklædning, som overtager JOIN efter endt projektperiode, www.innonetlifestyle.com
Har du spørgsmål vedr. jobbet kan du kontakte Joan på tlf. 42 42 12 43
Du bedes sende din ansøgning til info@innonetlifestyle.com
att.: Joan Knudsen, ansøgningsfrist: 23.02. 2012 mærket: JOIN ansøgning

