Arbetsbeskrivning Marknadsassistent
Fyrstadsgruppen är i ett expansivt skede och söker förstärkning på
marknad. Som anställd under marknad kommer du delta aktivt i Fyrstads
interna och externa marknadsföring. Ditt fokus kommer vara att hjälpa till
med gemensamma initiativ både internt och externt. Arbetsdagarna
präglas av varierande arbetsuppgifter mellan både digital och traditionell
marknadsföring. Förutom att kunna publicera på de olika kanalerna ska du
kunna skriva texter och producera marknadsmaterial.
Du kommer även planera, genomföra och följa upp marknadsaktiviteter
och skapa content för sociala medier, nyhetsbrev och mailutskick.
Arbetsuppgifter inkluderar:
- Sociala medier
- Annonser i print och digitalt
- Delaktig i utformning av nyhetsbrev och annan säljande kundinformation
- SEO
- Uppdatering av hemsidor
Vi ser gärna att du kan arbeta i Indesign, Powerpoint och Photoshop. Har
grundläggande kunskaper i uppdatering av hemsida och andra digitala
plattformar. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Eftersom det
innebär många olika typer av arbetsuppgifter ser vi gärna att arbetet är
strukturerat och du ska själv kunna planera ditt arbete. Då tjänsten har
många kontaktytor, både internt och externt, måste du också vara
kommunikativ, social och gilla att arbeta i team.

Tjänsten erbjuder möjligheter till personlig utveckling. För att trivas ser vi
att du är självgående och har ett stort intresse för formgivning. Du är
kreativ och kommunikativ i såväl text som i bild och trivs i en miljö
präglad av entreprenörskap, förändring, tillväxt och utveckling.

Du kommer att utgå från vårt kontor i Ljungskile och tillträde sker enligt
överenskommelse. Skicka din ansökan till: jennie.josefsson@fyrstads.se
redan idag då ansökningarna behandlas löpande. I din ansökan ser vi
gärna ett personligt brev, CV med referenser och löneanspråk. Har du
frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta Jennie på
tel. 0709-268193.
Vi söker primärt en heltidstjänst men är öppna för kompromisser om rätt
person har andra önskemål. Sista ansökningsdag är 20:e september
2019.
Varmt Välkommen att höra av dig!
___________________________________________________________

Om Fyrstadsgruppen - ett av Västkustens ledande teknikföretag
Vi är stolta över att vara en av de främsta helhetsleverantörerna inom el,
säkerhet, entreprenadverksamhet samt fastighetsuthyrning i Västsverige.
Vår personal är grunden vi står på. Därför vill vi skapa en så trygg och
utvecklande arbetsplats som möjligt för våra anställda. Detta innefattar
bland annat vår satsning på kontinuerlig utbildning av vår personal, men
även ett internt arbete för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Våra företag
- Fyrstadsgruppen AB
- Fyrstads EL AB
- Fyrstads El i Göteborg AB
- Fyrstads Konsult AB
- Fyrstads Teknik AB
- Fyrstads Entreprenad AB
- Fyrstads Fastighets AB
- Fyrstads Bygg & Montage AB

