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Bjørn Johansen  
 
Din nye marketingmedarbejder 
 
bj@bjoernjohansen.dk 42 17 96 42 www.bjoernjohansen.dk 

 
Resumé 
 
Jeg er en positiv og engagereret marketingmand, som favner bredt og typisk har gang i mange ting uden at 
noget falder på gulvet. Det er især online marketing, storytelling og copywriting, der står mit hjerte og min 
hjerne nær. 
 
Jeg er pligtopfyldende, struktureret og rationel. Samtidig har jeg en kreativ side, som jeg også gerne bruger. 
Jeg bestræber mig på at være en god kollega. Jeg fungerer godt som enkeltkæmper og som teamplayer. Jeg 
foretrækker at arbejde i en virksomhed med plads til humor og glimt i øjet. Er det i et internationalt miljø, hvor 
frihed under ansvar er normen, giver det ekstra point. 
  
Erhvervserfaring 
 
2021- 2023 Marketingkoordinator hos Europæiske ERV A/S (barselsvikariat) 
• Web editor på erv.dk  
• Content marketing 
• SEO i samarbejde med eksternt bureau 
• Udvikle og implementere marketingplan for nyt 

produkt 
• Sparring med marketingchef om nye muligheder 

og tiltag 
• Pressemeddelelser – Via Ritzau 

• E-mail marketing (Apsis) 
• Profilering via sociale medier (LI + FB) – posts og 

annoncer 
• Billedbehandling (Photoshop) 
• Opdatere forsikringsbetingelser og diverse 

salgsmateriale (InDesign) 
• Diverse ad hoc marketingopgaver 

  
2016-2021 Marketingkoordinator hos Anticimex A/S 
• Web editor på anticimex.dk 
• Content marketing 
• Google Ads 
• SEO 
• Producere/redigere videoer/webinarer (Premiere) 
• Profilering via sociale medier (LI + FB) 
• Sparre med direktør/regionschefer om nye tiltag 

• Støtte sælgere med relevante materialer 
• Ansvarlig for Net Promoter Score (NPS) 
• E-mail marketing (Apsis) 
• Billedbehandling (Photoshop) 
• Produktion af tryksager 
• Udarbejde og vedligeholde årshjul (Plandisc) 
• Diverse ad hoc marketingopgaver 

   
Tidligere ansættelser (i dette årtusinde) 
2014-2016 Online marketingspecialist hos It-works.dk 
2012-2014 Marketingassistent hos Marforce Sport 
2011-2012 Marketingassistent hos Bartell + Co 
2010-2011 Marketingassistent hos FlatEarth Adventure 
2008-2009 Marketingkoordinator hos Norgren  
2007-2008 Intern sælger hos SCA Packaging Emballageservice 
2005-2006 Salgs- og marketingassistent hos Zippo Marketing Scandinavia 
2000-2004 Marketingkoordinator hos Pitney Bowes Danmark 
1999-2000 Salgs- og marketingassistent hos Iveco North Europe 

  

mailto:bj@bjoernjohansen.dk
mailto:bj@bjoernjohansen.dk
https://www.bjoernjohansen.dk/?mtm_campaign=cvweb&mtm_content=online


Bjørn Johansen – bj@bjoernjohansen.dk – 42 17 96 42 - Side 2 af 4 

Kompetencer/erfaringer med 
 
• Vedligeholde og udvikle hjemmesider 
• Content marketing 
• Skrive tekster til web/tryksager/salgsbreve/etc. 
• SEO  
• E-mail marketing (Apsis/MailChimp) 
• Profilering via sociale medier (LI+FB) 
• Projektstyring 
• Billedbehandling (Adobe Photoshop) 
• Produktion/redigering af videoer og webinarer 

(Adobe Premiere) 
• Sparring med ledelse om nye marketingtiltag 
• Producere case stories 
• Skrive pressemeddelelser 

• Google Ads 
• Facebookannoncering 
• LinkedIn-annoncering 
• Direct mail-kampagner 
• Forberede messedeltagelse 
• Deltage i messer 
• Produktion af tryksager 
• NPS 
• Supportere eksterne sælgere 
• Datavask ved overgang til nyt økonomisystem 
• Undervise sælgere i brug af CRM-system 
• Diverse ad hoc marketingopgaver 

  
IT-kundskaber 
 
• EPiServer CMS 
• Sanity CMS 
• WordPress 
• MS Office 
• Adobe Premiere  
• Adobe Photoshop 

• Meta Business Suite 
• Trello 
• Apsis 
• Google Analytics 
• NPS – Net Promoter Score 
• Adobe InDesign 

 
Sprogkundskaber 
 
Dansk 
Engelsk 
Tysk 
Svensk 
Hollandsk 

Modersmål 
Forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt 
Godt, men p.t. rustent mundtligt på grund af manglende brug 
God forståelse, taler nogenlunde ”Swenish” 
Mundtligt på samtaleniveau, meget rustent på grund af manglende brug 

 
Uddannelse 
 
2011 + 2021 
2011 
2011 
1992-1994 
1985-1988 
1984-1985 

Digital markedsføring 
Merkonom – projektstyring 
PRINCE2 Foundation m/certificering 
Merkonom - International Marketing 
EFG/HH 
5. Toerisme via udvekslingsophold i Belgien med Dansk AFS 

 
Kurser  
 
• Salgspsykologi og forhandlingsteknik 
• Skriv klart og levende 
• Skriv så det sælger 
• Kommunikationsstrategi 
• Digital videoredigering (Adobe Premiere) 
• LinkedIn – Social selling 

• HTML 
• Mundtlig formidling og præsentation 
• Presse- og kampagneteknik 
• Photoshop 
• Projektledelse 

  
Privat 
 
Jeg er 56 år, er gift og har en datter på 19 år. Jeg bor i Køge. Min fritid bruger jeg med min familie. Jeg elsker 
at rejse. Siden 2014 har jeg været medlem af bestyrelsen i ejerforeningen. Jeg bruger også tid på at løfte tunge 
ting og slå løs på sandsække i det lokale fitnesscenter. 

Xxx 
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Eksempler på opgaveløsning 
 
 
Data giver bedre muligheder 
 
Problem 
Firmaet skulle introducere et helt nyt produkt på markedet, som ville passe til virksomheder af en vis størrelse i 
mange brancher. I den forbindelse skulle jeg lave en markedsføringsplan, som jeg også skulle implementere. 
Økonomisystemet indeholdt ikke data om eksisterende kunders branchekode. Derfor var der ingen 
tilgængelige data, der kunne trækkes ud af systemet og give et billede af oplagte brancher. 
 
Action 
Jeg bad om at få data på de kunder i systemet, som ville kunne have interesse i det nye produkt. Jeg brugte en 
dag til at tjekke en række tilfældigt udvalgte kunders branchekode. Tjek skete via CVR.dk. 
 
Resultat 
Undersøgelsen viste, at mere end 60 % var inden for 4 brancher. Derfor blev markedsføringen (budskaber og 
medier) målrettet disse brancher. Og så blev der en generisk delkampagne mod de resterende brancher.  
 
 
Work smarter 
 
Problem 
Som nytiltrådt marketingkoordinator i 2000 havde jeg brug for et overblik over, hvor kunderne hørte om firmaet. 
Der var ingen central registrering af tilbud, der blev sendt ud – eller hvor kunden havde hørt om os. Det gjorde 
det svært at optimere markedsføringsbudgettet. Samtidig kom sælgerne så sent på kontoret med kladder til 
tilbud, der skulle sendes ud. De blev typisk først sendt dagen efter pr. brev, idet salgsassistenten ikke kunne nå 
at lave disse samme dag. Der fandtes ingen tilbudsskabelon, så sælgernes tilbud så forskellige ud. Det tog 
typisk 20-30 minutter at lave et tilbud. 
 
Action 
Jeg forelagde direktøren dette og fik grønt lys til at udvikle et system, som kunne håndtere dette. Jeg udviklede 
et system i Access/Word, hvor der var indbyggede tekster og skabeloner. Desuden registreredes hvor kunden 
havde hørt om os. Salgsassistenten skulle fortsat stå for at lave tilbuddene. 
 
Resultat 
Med det nye system tog det typisk mindre end 5 minutter at lave et tilbud. Fordi det var styret af skabeloner og 
prædefinerede tekster fik tilbuddene et ens udseende og antallet af fejl i tilbuddene minimeredes. Da systemet 
havde kørt et år, var det tid til at forny annoncer i telefonbogen. Tal fra systemet viste, at det var de færreste, 
der fandt os via telefonbogen. Derfor blev der skåret mere end 100.000 kroner (ca. 80 %) på telefonbogsan-
noncerne fremadrettet. 
 
 
Take one for the Team 
 
Problem 
I kundeservice sagde to medarbejdere op, hvilket ville give mandskabsmangel og deraf følgende øget 
arbejdspres på de tilbageblivende kolleger i kundeservice og længere svartider. 
 
Action 
Da jeg startede i virksomheden, var jeg en ”delt” mellem kundeservice og marketing, indtil jeg udelukkende var 
i marketing. Derfor kendte jeg rutinerne i kundeservice. På den baggrund foreslog jeg firmaets direktør, at jeg 
startede i kundeservice og ”took one for the team”, indtil nye medarbejdere var ansat og lært op. Og så tog 
hånd om de vigtigste marketingopgaver, når det var muligt. Det var han med på. 
 
Resultat 
Selv om der fortsat var travlt i kundeservice, bidrog jeg til, at kunderne hurtigt blev betjent og at mine kolleger 
ikke blev kørt ned.  
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Hvad chefer og kolleger har sagt om mig 
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