PREVEX AB söker en Marknadskoordinator till huvudkontoret i Hisings Backa.
Vi söker dig som brinner för marknadsföring och vill vara en viktig lagspelare i vår verksamhet. Vi
söker dig som vill vara med och driva vår verksamhet framåt och bidra till Prevex AB fortsatta
utveckling. I gengäld erbjuder vi ett kul och spännande jobb där du har möjlighet att kunna påverka
och vara med och utforma arbetet. Prevex är ett framgångsrikt bolag som erbjuder en trivsam miljö
och goda möjligheter till utveckling.
Arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator har du en viktig roll för verksamhetens PR och marknadsföring med att
operativt och strategiskt arbeta för Prevex varumärke och kommunikation utåt. Du kommer att ingå i
marknadsgruppen som skissar på idéer, kampanjer och happenings som är bra för företagets image.
Du kommer att agera spindeln i nätet när det kommer till projektplanering, framtagning och
skapande av trycksaker och annonsmaterial. Du har även en viktig roll i företagets mässa och
kundevent som projektplanerare. I tjänsten ingår även både intern och extern kontakt med såväl
personal som med leverantörer, kunder och andra aktörer som spelar en viktig roll för
marknadsföringen.
Profil
Vi söker dig som har ett kreativt tänkande, är öppen för nytänkande och gillar att skapa och inspirera
andra. Du är ansvarstagande, noggrann och företagsam samtidigt som du är engagerad i ditt arbete
och får saker gjorda. För att trivas i rollen bör du vara prestigelös, gilla att arbeta nära verksamheten
och ha en öppen och ödmjuk personlighet.
Då rollen innebär arbete i programvaror som Adobe InDesign och Photoshop, är det ett plus om du
har erfarenhet och utbildning i dessa program sedan tidigare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra, men
det är även till fördel om du har arbetat ett par år inom kommunikation eller marknadsföring.
Vi söker dig som
 Har kunskap inom Adobe InDesign, Photoshop och Office-paketet
 Har erfarenhet av tidigare administrativa arbetsuppgifter
 Är en driven projektplanerare
 Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
 B Körkort
Varaktighet/ Tj grad
Tillsvidareanställning med inledande provanställning/ Heltid
Lön
Fast lön
Tillträde
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående. Intervjuer sker löpande.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Marknadskoordinator”.
Kontaktpersoner
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

