
Hvem er vi? 
AMKA Gruppen, der i dag består af mere end 
20 selskaber og 165 medarbejdere fordelt på 
ni lande, sælger +30 millioner flasker årligt og 
samarbejder med mere end 300 nøje udvalgte 
producenter. AMKA, der startede i 1978 som en 
hobbyvirksomhed, er i dag en af Nordeuropas 
største privatejede importører af vin, øl og spiritus. 
Den internationalt anmelderroste vingård, Quinta 
do Pégo i Portugal, er også en del af AMKA 
Gruppen. 

Ansøgningsfrist 
Upload venligst din ansøgning og CV via 
https://career.amka-group.com senest 
den 15. januar 2022. Samtaler vil blive 
afholdt løbende, og ansættelse vil ske 
hurtigst muligt. Ønsker du yderligere 
oplysninger vedrørende jobbet, så kontakt 
marketingchef Morten Berg-Stærk via 
telefon (40504115).

Brænder dit hjerte for den gode historie?
Randers

Og kan du samtidig selv brygge den sammen, versionere og få 
den bragt til live på relevante platforme? Så er du måske vores 
nye sprudlende kommunikatør og redaktør, som vi søger til 
marketingafdelingen hos AMKA.  

Det er en velbevaret hemmelighed, at vi synes, at vi har nogle af de bedste vine, øl og spiritusser på 
markedet. Det er desværre nok et fåtal af danskere, der er klar over, hvilke spændende producenter 
og produkter, som vi har i vores sortiment. Det vil vi gerne lave om på – og det skal du hjælpe os med.

Vi er fuldstændig ligeglad med dine færdigheder i Excel, men vi vil se, at du skriver fejlfrit dansk, kan 
jonglere med ord, så alle kan blive tryllebundet, og at du har styr på brugen af retoriske virkemidler 
som eksempelvis etos, patos og logos. Nogle historier er givet på forhånd, andre kræver at du er 
opsøgende, udadvendt og tillidsskabende. Det er ikke nødvendigt, at du er ”Masters of Wine”, men 
din viden om vin er vel over gennemsnittet – gerne dokumenteret. Det kan eksempelvis være, at du er 
uddannet sommelier, eller at du har en WSET-uddannelse.     

Du vil primært få ansvaret for at: 
• Producere en vinavis fire til fem gange årligt
• Etablere, vedligeholde og udvikle en hjemmeside – evt. som koncept
• Skrive nyhedsbreve, artikler, blogs, historier og pressemeddelelser
• Skabe indhold til sociale medier 
• Udvikle og vedligeholde kontakt til relevante journalister, bloggere og influencere
• På sigt at være med til at skabe videoer, webinars m.v. 
 
Du vil desuden indgå i marketingafdelingens team, der i øjeblikket består af syv medarbejdere. Her vil 
du hjælpe relevante medarbejdere og andre personer i organisationen med tekster og opgaver efter 
behov.
 
Målet er overordnet at:
• Skabe interessant og vedkommende opmærksomhed omkring vores produkter og    
 producenterne
• Stimulere efterspørgslen og gøre det klart, hvor vores produkter kan købes
 
Vi tilbyder dig:
Et spændende job i en international kommerciel familieejet virksomhed med en flad struktur. Du 
har mulighed for faglig og personlig udvikling, at arbejde efter parolen frihed under ansvar og at 
samarbejde med dygtige og dedikerede kolleger. En løn der modsvarer dine kvalifikationer samt 
pension, sundhedsforsikring og andre personalegoder.

Vi håber, at du lige nu sidder og mærker i hele kroppen, at dette job er noget for dig. Hvis det er 
tilfældet, så hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt.


