
  
 
 
 
 
 

Studiejob i Merrild - Retail Marketing 
 
I Merrilds Marketing afdeling arbejder vi med Danmarks mest kendte kaffemærke Merrild, og Lavazza, Italiens 
premium kaffe nr 1 – samt det nyligt lancerede Carte Noire, Frankrigs førende kaffemærke. Vores nuværende 
studentermedhjælper har fået en ny rolle i afdelingen, og derfor søger vi en ny dygtig studentermedhjælper.  
 
Dine nye udfordringer: 
I Retail Marketing vil du blive en del af en afdeling, hvor det professionelle niveau er højt, såvel som ambitionerne. 
Vores kontor ligger i Fredericia, og du vil have din daglige gang her. Som vores nye studentermedhjælper kommer du 
til primært at supportere vores research manager, men vil også få berøring med resten af afdelingen, og vil derfor 
hjælpe os med mange forskellige opgaver, f.eks.: 

• Udtrække markedsdata og opdatering af standardrapporter 

• Vedligeholde, optimere og bistå ved udvikling af markedsrapporter 

• Udarbejde markedsanalyser og bidrage til at forberede produktlanceringer 

• Indsamle hyldepriser og opdatere pivottabeller 

• Blive superbruger af diverse værktøjer, f.eks. Nielsen Answers, GFK SimIT og CatMan 

• Trade- og Instore produktion / eksekvering 

• Digital aktivering / kommunikation 

• Deltage ved promoveringer/events/interne salgsmøder 

• Forefaldende praktiske opgaver 
 
Som person er du: 

• I gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. Cand.Merc 

• Åben for at arbejde ca. 15 timer om ugen ved siden af dit studie 

• Ikke bange for at have travlt, og du kan arbejde med korte deadlines 

• Analytisk anlagt med en god tal-forståelse 

• Et ordensmenneske, og du er god til at sætte struktur på dine arbejdsopgaver 

• Proaktiv og arbejder selvstændigt, og driver dine egne opgaver 

• Udadvendt og imødekommende 

• Flydende i engelsk tale og skrift. Italienske kundskaber er relevant, men er ikke afgørende  
 
Starttidspunkt hurtigst muligt. 
 
Til gengæld kan vi tilbyde: 

• En god fast løn samt adgang til vores personalegoder, fx frokostordning og personalevarer 

• En spændende stilling i en international virksomhed, hvor du har en bred kontaktflade og hvor du får stor 
mulighed for at udvikle dig 

• En god start på opbygningen af dit professionelle netværk – også mhp eventuelle karrieremuligheder i 
Merrild Lavazza regi 
 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos:  
Marketing Director, Morten Werner Hansen, tlf. nr. 21 72 91 59 
 
Ansøgning: 
Vi vurderer ansøgningerne løbende, så send os hurtigst muligt en ansøgning, CV samt udskrift af nuværende 
eksamensresultater. Søg jobbet via  
 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2668&company=C0001098597P&username= 

 

 
 



  
Merrild Lavazza er ejet af Lavazza, der har produceret ægte italiensk kaffe i mere end 120 år. Luigi Lavazza S.P.A. er 
blandt verdens førende kaffeleverandører, med en årlig omsætning på € 1.9 milliarder og 4.000 dedikerede 
medarbejdere, der deler Lavazzas passion for at tilbyde forbrugerne den ypperste kaffekvalitet og kaffenydelse. 
Merrild Lavazza er beliggende i Fredericia, og er hovedkontor for det nordiske markedscluster (Sverige, Finland, 
Norge, Danmark og Baltikum). Vi er 54 medarbejdere i Merrild-Lavazza Danmark. 
 
Lavazza er en familiejet koncern, etableret i 1895, med hovedsæde i Torino i Italien. Lavazza er Italiens førende 
kaffemærke. Virksomhedens kaffeprodukter nydes endvidere i mere end 90 lande verden over.  

www.merrild.dk – www.lavazza.dk 
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