MARKNADSKOORDINATOR
Är du duktig på att skapa intresseväckande content som engagerar? Vill du leda spännande
marknadsprojekt och övriga marknadsaktiviteter som leder till en optimerad kundresa? Ta chansen
att få en kreativ roll hos ett internationellt bolag som erbjuder en fin kombination av variationsrikt
arbete, goda karriärmöjligheter och flera kontaktytor.
Om vår kund
PIPELIFE SVERIGE AB syfte är att öka vår livskvalitet genom att utveckla och tillverka rörsystem för
transport och skydd av vatten, energi och information. Vi är en viktig del i samhällsbyggandet och Vi
är marknadsledande inom vår bransch och våra slutkunder finns inom kommunalteknik,
elinstallation, elnät, inomhusavlopp samt jord och skogsbruk.
Vi är ca 250 anställda och omsatte 2020 drygt en miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige
exporterar vi till flertalet av de europeiska länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi
har fabriksenheter i Ljung (Herrljunga kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige
ingår i Wienerberger koncernen med säte i Wien, Österrike.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Marknadskoordinator ansvarar du för att planera och genomföra marknadsaktiviteter
och produktlanseringar samt producerar marknadsmaterial utifrån företagets grafiska riktlinjer.
Arbetsdagen erbjuder en variation av uppgifter, exempelvis:
•
•
•
•

Producera värdeskapande content såväl digitalt som i tryck
Säkerställa ett enhetligt och SEO-optimerat innehåll som stärker företagets varumärke
Genomföra uppföljning och analys av kampanjer och övriga marknadsaktiviteter
Ansvara för att utveckla företagets digitala plattformar och omvärldsbevakning av digitala
trender

Du agerar länken mellan marknad och försäljning samt rapporterar direkt till Försäljningsdirektör.
Din profil
Motiveras du av att skapa kommunikation som stärker varumärket och har förmågan att producera
och följa upp innehåll? Då kan det vara dig söker!
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom likvärdigt område samt har några års
erfarenhet av liknande uppgifter. Du är en god kommunikatör i det svenska och engelska språket. Vi
ser det som starkt meriterande med kunskaper i Photoshop, InDesign, Wordpress, Google Analytics
och/eller Google Adwords, Vi vill att du som söker har ett genuint intresse för och erfarenhet av
arbete med sociala medier.
Du är en driven person som ständigt ser möjligheter i att förbättra och utveckla. Att hålla dig
uppdaterad på trender inom digital marknadsföring är ett naturligt inslag i din vardag. Vidare är du
analytisk med en god affärsförståelse tillsammans med ett digitalt mindset.
Vi erbjuder dig en ny och omväxlande roll hos ett spännande bolag där chansen att forma tjänsten är
stor! Din insats leder till kreativt content, ökad trafik och ett stärkt varumärke.
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