
Vi tilbyr en unik sjanse til å være med å forme den digitale plattformen til et tradisjonsrikt rederi 
i Bergen. Seatrans Gruppen søker nå etter en fremoverlent og effektiv Innholdsmarkedsfører  
med øye for godt visuelt innhold og som kan skrive tekster til både sosiale medier og brosjyrer. 
Du vil jobbe på tvers av selskapene i gruppen, i en nyopprettet stilling som vil bli en viktig del av 
vår markedsavdeling. 

Arbeidsoppgaver
l Drifte, utvikle og produsere innhold (tekst, foto, video) til våre interne og eksterne digitale kanaler
l Planlegge og gjennomføre digitale kampanjer i samarbeid med salgsavdelingene
l Produsere ukentlige saker til FB og LinkedIn
l Produsere og publisere innhold til de forskjellige nettsidene i selskapet
l	 Måling,	analysering	og	rapportering	av	digital	trafikk	og	kampanjer
l Skrive lengre artikler til magasin/brosjyrer/pressemeldinger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
l Erfaring med Google Analytics, Meta Business Manager, LinkedIn Campaign Manager, SEO, SEM
l Erfaring med å skape innhold til sosiale medie kanaler
l	 Evne	å	finne	de	gode	historiene,	innhente	informasjon	og	produsere	engasjerende	innhold	 
 i våre digitale kanaler
l Kunne fotografere og lage videoer til SoMe
l God på tekstformidling
l Utdanning innen digital markedsføring/kommunikasjon og/eller relevant erfaring
l Positiv, kreativ og effektiv - med god gjennomføringsevne
l Faglig oppdatert og opptatt av resultater
l Flytende norsk- og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Seatrans Gruppen er en innovativ og tradisjonsrik hjørnestensbedrift som er først ute med nyskapende skipsdesign 
og satser på miljø. Vi kan tilby interessante og spennende arbeidsoppgaver i en solid internasjonal bedrift, 
konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tina Ansell, tel: +47 46 34 29 95.
Søknad og CV sendes til tina.ansell@sea-cargo.no
Søknadsfrist: 22. august 2022

ER DU VÅR NYE INNHOLDSMARKEDSFØRER?

INDUSTRIAL SHIPPING LINER SERVICES AGENCY SERVICES WAREHOUSE & TERMINALS LOGISTICS

Seatrans Gruppen er et fullt integrert rederi med intern befraktning- og driftsavdeling, skipsledelse og crewing. Seatrans driver med 
transport av kjemikalier i Nordsjøen, Middelhavet og kjemikalier/gass over hele verden. Sea-Cargo er en ledende logistikkleverandør 
i Nordsjømarkedet, supplert med en heleid agentstruktur med kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland og 
Polen. Med eierskap av fartøy, terminaler og distribusjonsnettverk, tilbyr Sea-Cargo omfattende frakt- og logistikktjenester, inkludert 
ro-ro-linjeservice, lager, lagerstyring, distribusjon, tungløft, moderne håndteringsutstyr, skipsagentur og skreddersydde dør til dør 
løsninger. Våre nettsider: www.seatrans.no - www.sea-cargo.no - www.stodig.no

 


