
Vetrotech Saint-Gobain International AG er en førende global producent af 
brandbeskyttende, sikkert og højtydende glas til bygninger og søfart. Vetrotech har set 
en støt vækst på markedet i mange år, og har – med hovedsæde i Schweiz - flere 
produktionsfaciliteter i Europa og oversøisk, samt salgskontorer og vores egne 
testlaboratorier til sikkerhedsglas. 

For at hjælpe vores salgsteam med hovedsæde i København (DK) samt vores globale 
marketingafdeling i Schweiz sørger vi en

Marketing Project Manager (m/k)

Du vil i denne rolle hjælpe vores Sales Area Manager og International Marketing 
Manager med at definere og udføre marketing- & kommunikationsplanerne for 
Danmark, Sverige og Norge – med kommunikation (50 %), marketing på 
funktionsniveau (25 %), CRM-opdateringer (10 %), forberedelse og organisering af 
arrangementer (5 %), markedsovervågning (5 %) og budget/ressource-planlægning (5 
%) 

Du har:
› Meget gode engelsk- (B2) og danskkundskaber (C2) – svensk og norsk er et plus
› Ca. 3-5 år erfaring fra marketing på funktionsniveau, kommunikation (herunder 

sociale medier, hjemmesider/SEO), organisering af messer, 
markedsføringsundersøgelser, nyhedsbreve, CRM

› Erfaring i arkitektur/ f.eks. byggebranchen vil være en fordel
› Nemt ved at tilegne dig teknisk produktkendskab 
› God forståelse for kundens behov
› Du trives i multikulturelle omgivelser og i en matrixstruktur
› Fremragende (selv-)organisering

Vi tilbyder dig:
› En stilling i en spændende, international virksomhed med mange forskellige og 

unikke projekter, der både kræver, at du arbejder autonomt og i et team, og hvor du 
har mulighed for at tilføre mange ting til virksomheden. 

› Meget gode udviklingsmuligheder i et dynamisk og nyskabende miljø

Er du interesseret? Indsend hele din portefølje med et CV på engelsk og et 
motiveret følgebrev til hr.vetrotech@saint-gobain.com. For yderligere oplysninger om 
stillingen bedes du kontakte Mrs. Maureen Flieller, Marketing Manager +41 79 460 97 
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Vetrotech Saint-Gobain Nordic & 
Baltic

Robert Jacobsens Vej 62 A
DK-2300 København S

www.vetrotech.com

Velkommen hos Saint-Gobain!

Saint-Gobain designer, producerer 

og forhandler materialer og 

løsninger skræddersyet til komfort 

og bæredygtighed. De kan ses alle 

steder i vores omgivelser og i 

dagligdagen, i bygninger, transport, 

infrastruktur og til mange industrielle 

anvendelser. 

Vær med til at ændre verden – ikke 

alene, men i et team, som har 

stræbet mod dette i over 350 år. Hos 

en af verdens otte førende 

arbejdsgivere, en af de 100 største 

industrielle virksomheder, med 

170.000 medarbejdere og over 39 

billioner euros i salg i over 60 lande.  
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