Projektledare Sälj, Marknad till
Sioo Wood Protection, Göteborg
I rollen som Projektledare kommer du ingå i
vårt sälj- och marknadsteam som består av sälj& marknadschef, säljare samt konsulter och
samarbetspartners inom marknadsföring och
webb. Det här är tjänsten för dig som trivs i en
koordinerande roll med många varierande
arbetsuppgifter och som lockas av att få vara
med på en spännande tillväxtresa. Du kommer
exempelvis att:
- Ansvara för övergripande
marknadskoordinering
- Ansvara för vår webb och social media samt
leda utvecklingsarbetet av våra hemsidor
- Samarbeta med interna parter och externa
samarbetspartners i sälj- och
marknadsrelaterade frågor
- Medverka vid framtagande av
marknadsplaner
- Vid behov stötta våra konsulter i
framtagande av marknadsmaterial, både bild
och text
- Ta fram och förbereda sälj- och
marknadsmaterial
- Hantering av text för tryckt material (t.ex.
broschyrer och produktetiketter)
- Agera delprojektledare vid lansering på nya
marknader samt lansering av nya produkter
- Administrera utbildning- och
informationsmaterial på vår
utbildningsplattform

Vi söker dig som
har en högre akademisk utbildning inom
marknadsföring och några års
arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom
marknad och försäljning. Är obehindrad i det
svenska språket och har mycket goda
kunskaper i engelska. Språkkunskaper utöver
svenska och engelska är meriterande.
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en
kreativ, kommunikativ, flexibel och prestigelös
lagspelare. Du trivs i en entreprenöriell och
internationell arbetsmiljö där du samarbetar
mycket med både interna och externa parter.
Du är strukturerad, trivs med att arbeta med
många olika arbetsuppgifter parallellt och har
lätt för att planera ditt arbete och driva saker
från start till mål. Tjänsten kommer utformas
efter hur dina erfarenheter och kunskaper kan
stärka organisationen.

Vi erbjuder dig
Sioo erbjuder en spännande tjänst inom ett
entreprenöriellt, expansivt bolag som är
världsledande inom sitt område och har en
stark miljödrivkraft. Här finns utrymme för
kreativitet, innovation och att vara med i en
mycket expansiv fas där beslutsvägarna är
korta. Du får möjlighet att samarbeta med
kunniga och drivna personer och kommer
kunna vara med och utveckla och forma din
roll allteftersom verksamheten växer.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Sioo Wood Protection med rekryteringsföretaget Jerrie. Vid frågor
är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jonna Berglöv på jonna.berglov@jerrie.se.
Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart
som möjligt, dock senast den 17 januari.

