MARKNADSKOORDINATOR MED DRIV OCH STILISTISK FÖRMÅGA
Pellykoncernen är en av de ledande leverantörerna i Norden av inrednings- och förvaringsprodukter
i hemmet. Vår kundkrets utgörs av ledande tillverkare av köks- och garderobskåp samt byggmaterialhandel och varuhus. I Pellykoncernen ingår Pelly Components AB, Mirro AB, UAB Pelly Baltic AB
samt LG Collection. Koncernen omsätter 433 MSEK och har 310 anställda.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Hos oss får du en variation av arbetsuppgifter som innebär att omsätta konkreta behov till aktiviteter och du planerar ditt arbete
och följer upp aktiviteternas resultat. Vi är ett framåtriktat bolag och befinner oss i en spännande tillväxtfas där
marknadskommunikationen spelar en viktig roll. Arbetet är omväxlande med högt tempo och flera parallella projekt. Då rollen
innebär många kontaktytor inom organisationen ställs höga krav på servicekänsla och kommunikationsförmåga.
Dina främsta uppgifter:
•
Vara delaktig i framtagningen av marknadsplaner samt ansvara för vissa delar av beslutade aktiviteter.
•
Vana att kommunicera säljande budskap via företrädesvis hemsida och sociala medier.
•
Utformning och produktion av trycksaker, butiksmaterial och digitalt material.
•
Viktig kontaktyta mot övriga avdelningar och externa leverantörer såsom tryckerier, byråer mm.
•
Projektleda mässor, fotograferingar, katalogframtagningar
•
Delaktig vid produktlanseringar
•
Framtagning, genomförande och uppföljning av kampanjer
Dina kompetenser
•
Du är skicklig på att strukturera och koordinera marknadsaktiviteter samt rutinerad på att producera säljande
marknadsmaterial och texter.
•
Mycket goda kunskaper i MS Office samt programmen inom Adobe såsom Indesign, Illustrator och Photoshop. Har 		
du även erfarenhet av Solid Work Composer och webbpubliceringsverktyget Umbracco är det en fördel.
•
Goda kunskaper i Google Analytics, SEO.
•
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
•
Du har känsla för färg och form och helst ett intresse för inredning.
Vi söker dig med examen inom marknadsföring, kommunikation eller liknande. Du har minst något års dokumenterad erfarenhet
av inhouseproduktion av tryckt och digitalt material, såväl visuellt som text/informationshantering. Du kommer att arbeta nära
kommunikationschef, som du även rapporterar till. Du är placerad i Hillerstorp men med möjlighet att sitta på kontoret i
Jönköping.Tjänsten är heltid, tillsvidare och med tillträde snarast.
Kontaktuppgifter och ansökan:
För frågor, kontakta kommunikationschef Emma Ohliw på emma.ohliw@pelly.eu.
Välkommen med din ansökan senast 24/1 till emma.ohliw@pelly.eu.

