
TEKNISK MARKETINGMEDARBEJDER 
til AVK’s globale  TECH-afdeling 

 
 

Er du udadvendt, glad for 
at arbejde struktureret og 
har mod på nye 
udfordringer i en global 
virksomhed? Vi har travlt, 
og søger en dygtig kollega 
til at styrke vores centrale 
TECH-afdeling i Galten. 

 
 

Med opgaven vil du blive en vigtig brik 
i vores arbejde med globale data og 
produktinformation. Du vil indgå i et 
team med hovedansvar for klargøring 
af nyudviklede produkter til salg på 
globalt plan samt bidrage til 
vedligehold af eksisterende data. Dit 
yndlingsværktøj vil derfor blive vores 
product information management 
system (Perfion). Dit team, afdelingens 
projektledere samt produktansvarlige 
bliver dine vigtigste 
samarbejdspartnere. 

 
Dine primære opgaver vil bestå i at: 

• Sikre kvalitet og vedligehold 
af globale produktdata 

• Koordinere udformning af 
teknisk materiale 

• Support på Perfion til vores 
marketingkollegaer rundt 
omkring i verden 

Til opgaven vil du få brug for at: 

• Kommunikere flydende på dansk 
og engelsk 

• Have flair og interesse for 
opsætning og tekstopbygning 

• Være fortrolig med tal og data, 
serviceminded og glad for daglig 
sparring 

• Trække på din relevante 
uddannelse indenfor fx marketing/ 
kommunikation, BI, cand.it (ITKO) 
eller lignende. 

 
 

 
Vi tilbyder både afvekslende og 
selvstændige opgaver i samarbejde 
med dine kolleger i afdelingen, hvor 
dagligdagen er præget af humor, 
hjælpsomhed og mange bolde i luften. 
Du får mulighed for at gøre en vigtig 
forskel og for at sætte dit eget præg 
på processer og arbejdsmetoder. 

 
Du vil desuden få en stor kontaktflade 
og gode arbejdsforhold i en uformel 
organisation. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du 
meget velkommen til at kontakte 
afdelingsleder Kenneth Blom på tlf: 
8754 2100. 

Send din ansøgning inkl. CV og 
anbefalinger til techservice@avk.dk 
senest 31. januar 2021. Tiltrædelse 
snarest muligt, og vi indkalder til 
samtaler løbende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kort om AVK 

 
Hos AVK udvikler, producerer og 
sælger vi produkter til primært vand- 
forsyning, spildevandsbehandling, 
gasforsyning og brandbekæmpelse. 
Vi har fuld fokus på at udtænke 
holdbare løsninger, som kan bidrage 
til vores fælles FN-mål omkring 
bæredygtig udvikling. 

Koncernen, der har hovedsæde i 
Skovby/Galten nær Aarhus, har mere 
end 100 produktions- og 
salgsselskaber og beskæftiger ca. 
4.400 medarbejdere på verdensplan. 

I Tech Service står vi for den globale 
produktdata samt support på vores 
vitale datasystemer – både internt og 
til vores efterhånden mange 
datterselskaber. AVK er i en rivende 
udvikling, og særligt digitalt har de 
seneste par år budt på mange nye 
udviklingsprojekter, både i Danmark 
og på globalt plan. 

mailto:techservice@avk.dk

