
Selskovvej 76
3400 Hillerød

www.hfelite.dk

HILLERØD 
FODBOLD ELITE

Kan du arbejde selvstændigt med opgaver indenfor både salg og marketing,
og brænder du for fodbold? 
 Så er det måske dig vi leder efter hos Hillerød Fodbold Elite.

Vi søger en salgs- og marketingkoordinator, der synes det er spændende
med varierende opgaver – lige fra udarbejdelse af SoMe content til
opdatering af CRM. 

OM DIG
Vi søger en detaljeorienteret og kvalitetsbevidst kollega med humor og
gåpåmod, som kan arbejde selvstændig i et hektisk miljø. Vi forstiller os at du
har nogle års erfaring med SoMe koordinering og digital marketing generelt.
 Det er vigtigt for os at du er VILD med fodbold. 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne på bachelorniveau,
dette er dog ikke et krav. Du har en bred digital værktøjskasse. Du har en god
forståelse for værdien af de forskellige kommunikationsplatforme, og skal
bidrage til Hillerød Fodbold Elites synlighed indenfor B2C og B2B.
Du er struktureret, og er i stand at have mange bolde i luften.

ARBEJDSOMRÅDER
· SoMe opgaver på alle 3 platforme – koordinering og opfølgning (aktiv
dialog med vores målgruppe) 
· Udarbejdelse af content til SoMe – både kommerciel og sportslig vinkel
· Opdatering af nyheder på hjemmeside
· Opdatering og udvikling af div. grafiske materialer med guideline fra visuel
identitet
· Kampafvikling ved hjemmekampe - koordinering af fotograf, video – SoMe    
content under kampen – markedsføring af maskot på stadion
· Koordinere og markedsføre events med maskot
· Udsendelse af nyhedsbreve – e-mail marketing til B2C og B2B 
· Koordinering og tovholder på events indenfor B2C og B2B – fra ide til
eksekvering
· Udvikling og vedligeholdelse af website i samarbejde med
kommunikationsansvarlig og eksternudvikler
· Aktivering af sponsorater
· Ad hoc administrative opgaver indenfor b.la. CRM  
· Drift af kontormiljø
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Stillingen er på 30-37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt. 

OM HILLERØD FODBOLD ELITE
Hillerød Fodbold Elite A/S er den 1. februar 2022 blevet etableret af lokale
investorer. Den overordnede målsætning for selskabet er at tilføre
kompetente ressourcer, samt øge holdets sportslige budget, så holdet kan
være en etableret del af landets næstbedste række, NordicBet Ligaen

 Vi er en mindre virksomhed i en spændende udvikling, både sportsligt og
kommercielt. Vores hverdag rummer mange spændende projekter og
opgaver, og vi bidrager alle til en positiv stemning. Vi er meget passionerede,
og tror på hjælpsomhed og humor er den vigtigste ingrediens for et team. 

KONTAKT OS
Har du lyst til at være en del af vores passionerede team, vil vi rigtig gerne
høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte Jackie Rasmussen på
jr@hfelite.dk hvis du har spørgsmål til stillingen. 
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