TRIVECTOR

SÖKER

Trivector söker en

Marknadskoordinator
Trivector är en grupp med konsult- och utvecklingsföretag med kontor i Lund, Göteborg och Stockholm. På
huvudkontoret i Lund söker vi en marknadskoordinator
för arbete med att genomföra marknadsaktiviteter enligt
Trivector-gruppens marknadsplaner.
Mycket av jobbet sker i form av mindre projekt och aktiviteter som du själv styr med eget ansvar för leverans. Vi söker en person som både kan ta ansvaret för den praktiska
planeringen och genomförandet av aktiviteter som kurser,
seminarier, utställningar etc, liksom att tillsammans med
vår redaktör arbeta med webb, intranät och sociala media,
men som också är intresserad av att tänka marknad på en
mer strategisk nivå.
Tjänsten innehåller bl a följande aktiviteter:
E Delta i arbete med att ta fram marknadsplan
tillsammans med marknadschef

E Genomföra aktiviteter enligt marknadsplan
E Ansvara för användande av sociala medier: Twitter, 		
LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube
E Ta fram kursmaterial, administrera marknadsföring, 		
anmälningar och hantering i samband med interna och
externa kurser
E Medverka vid framtagning av marknadsmaterial, och 		
magasinet 2038, i samarbete med vår redaktör
E Bistå organisationen med marknadsaktiviteter såsom 		
utskick, onlinekampanjer m.m.
E Uppdateringar av intranät och extern web, i samarbete
med vår redaktör
E Planlägga och koordinera marknadsevenemang
E Ansvara för användandet av CRM-systemet Lime
E Samordna events såsom konferenser, seminarier,
mässor och andra evenemang
E Inköp av reklammaterial

Du som söker
Vi söker dig med intresse för och erfarenhet av dynamiskt
marknadsarbete. Du har utbildning på högskolenivå,
eller annan relevant utbildning inom området. Erfarenhet av marknadsarbete har du skaffat dig antingen på en
marknadsavdelning, på reklambyrå eller liknande. Du har
förmågan att samordna och prioritera flera processer och
uppgifter samtidigt. Du är en innovativ problemlösare som
har förmågan att förutse problem samt vidta åtgärder
för att förhindra eller minimera dem. Du är medveten om

vad det innebär att arbeta i en team-orienterad miljö med
fokus på leverans genom samarbete. Du är positiv, noggrann, utåtriktad, strukturerad, självgående och framför
allt prestigelös. Trivector har ett tydligt hållbarhetsfokus
och vi ser gärna att du delar dessa värderingar.
Erfarenhet av arbete med sociala medier är väsentligt för
tjänsten. Andra verktyg som vi använder är bl a: Apsis, InDesign, Premiere Pro, Easy Research, Lime, Sharepoint etc.

Din ansökan
Vi samarbetar med Clienta i denna rekrytering. Är du intresserad av att arbeta hos oss skickar du din ansökan senast den
30 jan till camilla.hefvelin@clienta.se. Vill du veta mer om tjänsten kontakta: Karin Lindskog Johansson, redaktör, 010 456 57 33, karin.lindskog@trivector.se, eller Christer Ljungberg, VD, 010 - 456 56 01, christer.ljungberg@trivector.se
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Trivector är ett växande konsult- och utvecklingsföretag med tre bolag inom trafik, verksamhetsutveckling och teknik. Koncernen har
nästan 100 medarbetare, och vi har kontor i Lund, Göteborg och Stockholm. Vi arbetar med utveckling, forskning och konsultinsatser i
ett kreativt och positivt arbetsklimat, präglat av hög kompetens och stor respekt för människors vilja och förmåga att lära och utvecklas.

