
      
Brand Manager 
Til Danmarks største ismejeri - Thisted 
 
Premier Is, Mejerigaarden, søger en initiativrig og ambitiøs Brand Manager, som vil være med til at værdiudvikle 
virksomhedens brandportefølje gennem såvel kunde- som forbrugerrettede aktiveringer. Du er drevet af energi og 
engagement og det falder dig naturligt proaktivt at skabe nye og konstruktive tiltag. 
 
Virksomheden tilbyder dig 
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får indflydelse på en af Danmarks ledende fødevareproducenter. Du får 
reference til vores marketingchef og kommer til at arbejde sammen med salg, produktudvikling og eksterne 
samarbejdspartnere. Desuden kan vi tilbyde en konkurrencedygtig gagepakke, der modsvarer dine kvalifikationer. 
 
Ansvar og opgaver 
Du skal bidrage til at udvikle Premier Is brand- og produktportefølje samt sikre et maksimalt udbytte af selskabets 
marketingbudget til aktivering i form af: 

 Afdækning af nye potentielle og lønsomme markedssegmenter 

 Overvågning samt rapportering af markedsudviklingen og mærkevareudviklingen 

 Planlægning og gennemførelse af mærkevarebyggede markedsføringstiltag 

 Vedligeholdelse samt udvikle sociale media platforme samt selskabets hjemmeside 

 Medieindkøb og eksekvering af mediakampagner 

 Klargøring af salgsmaterialer til tiden og i følge guidelines 

 Evaluering af igangsatte produkt- og marketingaktiviteter 
 
Faglige kvalifikationer og personprofil 

 Cand. merc. i markedsføring eller tilsvarende kommerciel uddannelse 

 Gerne med minimum 2 års erfaring med markedsføring fra FMCG 

 Erfaring med digitale og sociale media 

 Du er initiativrig, proaktiv og har en selvkørende arbejdsform 

 Du er analytisk og har lyst til at arbejde på tværs af funktioner og med leverandører samt samarbejdspartnere 

 Du er en udadvendt og positiv holdspiller, der kan lide dynamikken i en sæsonbetonet fødevarebranche 
 
Tiltrædelse snarest muligt 
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til  HR@premier-is.dk 
mrk. ”Brand Manager”.  Kandidater vil blive kaldt til samtale løbende. 
 
Om Premier Is – Mejerigaarden 

Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i 
Danmark. Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var 
blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.   
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i 
Baltikum.  Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet 
baseret på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker 
som ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”. 
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