
 

Leder til kommunikation og marketing 
 
Du er kreativ, din pen er skarpladt og du er vant til at stå i front for et mindre team. Du brænder for 
kommunikation og branding og er på udkig efter et job, hvor du både får ledelsesansvar, men samtidig 
også har fingrene nede i mange forskellige typer af opgaver.  
 
Her hos Grant Thornton søger vi netop nu en leder til vores marketingsafdeling, hvor du får en 
nøglerolle og kommer til at stå i spidsen for et team af 2 dygtige og engagerede medarbejdere. 
Herudover bliver du en del af virksomhed på ca. 350 medarbejdere, hvor omgangstonen er uformel og 
direkte – både overfor kunder og kollegaer. 
 
Marketingsafdelingens opgaver varierer bredt  

 Strategi – du får synliggjort vores strategi både internt og eksternt 
 Kommunikation – du er skarp i både skriftlig og mundtlig kommunikation 
 Salgs- og markedstingsrelaterede opgaver på tværs af huset  
 Overordnet ansvar for kunde- og branding relaterede arrangementer 

 
Et hus fuld af muligheder og gode vilkår 
Grant Thornton tilbyder et selvstændigt og afvekslende job, hvor dine evner til at lede, koordinere, 
have overblik og få ting til at ske er af stor betydning for det fremtidige arbejde. Hos os er der kort vej 
fra tanke til handling.  
 
Vi ønsker at skabe et miljø, der giver den enkelte medarbejder mulighed for involvering og medindfly-
delse – og vi møder hinanden og vores kunder med respekt. Det betyder, at vi har øje for den enkeltes 
personlige og faglige udvikling og hver enkelt kundes behov. Det gælder også for dig. Det eneste vi 
forventer til gengæld er din villighed og nysgerrighed på at blive udviklet såvel fagligt som personligt.  
 
Dine baggrund 
Du har en marketing-/kommunikationsuddannelse, minimum 5 års erfaring gerne med ledelse, og har 
beskæftiget dig med flere af de ovennævnte områder, både teoretisk og i praksis. Du arbejder hurtigt 
og hjemmevant i relevante systemer og programmer. Derudover er du flydende på dansk og engelsk i 
både skrift og tale. 
 
Din personlighed 

 Du er ansvarsfuld, målrettet og ambitiøs på både dine egne, kollegers, vores kunders og 
firmaets vegne 

 Du kan lide at være social og nærværende i dit forhold til både kolleger, kunder og 
samarbejdspartnere 

 Du er i besiddelse af en sund skepsis og kan sige fra og til 
 Du er udadvendt, tillidsvækkende og god til at kommunikere 
 Du har fokus på kvalitet og kreativitet 

 
Opstart efter aftale. 
 
Spørgsmål og ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Christina Bagge på mail 
job@dk.gt.com eller telefon 3527 5246.  Du kan også besøge www.grantthornton.dk for at lære os 
bedre at kende. Din ansøgning sender du via QuickApply. Husk at vedhæfte ansøgning, CV og 
eventuelle referencer. 
 
Vi glæder os meget til at høre fra dig. 
 



 

Grant Thornton er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med internationalt netværk, og er repræsenteret med mere end 55.000 ansatte i 
140 lande. I Danmark er vi ca. 350 medarbejdere og forventer at vokse yderligere inden for de nærmeste år. Vi har kontorer på Østerbro i København, 
i Hillerød samt i Viby Sjælland – alle steder danner charmerende og moderniserede bygninger rammen for arbejdsdagen. Vores primære 
forretningsområder er revision, økonomisk -og skattemæssig rådgivning til især ejerledede virksomheder i SMV-segmentet. Vi leverer 
skræddersyede løsninger tilpasset den enkelte kunde og er i alle vores relationer drevet af det personlige engagement. 


