Kommunikatör med designkunskap till Mitsubishi
Electric
För Mitsubishi Electrics räkning söker vi en kundfokuserad kommunikatör med kunskap inom
grafisk design och intresse för event. Kanske är det du som vill vårda kontakten med kunder
och återförsäljare, och vara marknadsavdelningens ansikte utåt? Du får jobba med
marknadsstöd, annonser, mässor, event, showroom, giveaways, utskick och mycket mycket
mer. En varierad roll med många sociala kontakter. Sök idag om du tycker att det låter
spännande!

Din roll som kommunikatör
Som kommunikatör blir du en del av marknadsteamet på fyra personer och du rapporterar
direkt till marknadschefen. Du tar hand om våra återförsäljare när det gäller reklam, evenemang
och andra aktiviteter och har kontakt med våra kunder.
Som kommunikatör kommer du att:
●
●
●
●
●
●
●
●

hantera återförsäljarnas marknadsstöd
supportera återförsäljare med marknadsmaterial enligt önskemål
administrera giveaways och annat beställningssortiment från externa leverantörer
jobba grafiskt med inbjudningar, nyhetsbrev och annonser
jobba för att utveckla organisationens utbud av mervärden till återförsäljare
planera och genomföra diverse mässor, evenemang och aktiviteter
vara en kravställare för evenemang när organisationen tar in underleverantörer
besöka återförsäljare och utveckla deras showroom och marknadsföring

Vem vi tror kommer att trivas i rollen
Vi söker en social person som är relationsfokuserad och gillar samarbete med många
kontaktytor, både internt och externt. Vi tror att du är kreativ, driven, påhittig och
lösningsorienterad. Du fattar lätt beslut och lyckas kombinera snabbhet och noggrannhet. För
att trivas i rollen tror vi att du behöver:
●
●
●
●
●

god projektledningsförmåga, ofta med flera projekt parallellt
vara en mycket god kommunikatör i både tal och skrift
ha mycket goda kunskaper av Illustrator, Indesign och Photoshop
behärska engelska i både i tal och skrift, eftersom det är vårt koncernspråk
ha kunskap eller intresse för fotografering eftersom vi alltid har behov av nytt
bildmaterial i vår marknadsföring

Om Mitsubishi Electric
Företaget grundades 1921 i Japan, då tillverkades elmotorer för havsgående fartyg. Idag är
Mitsubishi Electric en av de största aktörerna inom tillverkning och försäljning av elektroniska
produkter och system. ”Changes for the Better” sammanfattar strävan mot att skapa en ljusare
framtid för samhället, industrin och det vardagliga livet genom innovation. Mot en globalt
ljusare morgondag med hjälp av toppmodern teknik!
Om tjänsten
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid
Arbetsplats: Kontoret i Häggvik, Sollentuna i Stockholm
Start: Så snart som möjligt

Knacks rekryteringsprocess
Vi tycker att mångfald av människor och perspektiv är en grundläggande förutsättning för
lyckade organisationer. Aktuell forskning visar också att blandade team presterar bättre. Vi
uppmuntrar alla som stämmer in på profilen i annonsen att söka och använder oss av
kompetensbaserade metoder för fördomsfri rekrytering.
Du behöver inte skriva ett personligt brev men om du vill svara på några frågor på nästa sida
blir vi glada, och skicka med cv och/eller länk till LinkedIn-profil.
Sök gärna redan idag, vi intervjuar löpande och tillsätter så snart vi har hittat rätt.
Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lotta Saxe på
lotta@knackrekrytering.se.

