”För dig som kräver lite mer” – Kom till oss och bli en del av Bygmas team.
Bygma är en familjeägd byggmaterialhandel som etablerades i Sverige 1998. Fortsatt tillväxt är strategin framåt,
vi har ambitionen att vara bland de tre största aktörerna på de marknader där vi verkar. Möjligheterna för personlig
utveckling är goda, vi investerar i ledarskap och säljfrämjande insatser. Här finns plats för dig som individ.

Marknadskoordinator (vik) till Bygma
Är du den vi söker?
Vill du arbeta med kommunikation och marknadsföring i den kanske hetaste branschen just nu?
Vi söker nu en marknadskoordinator till Bygmas marknadsavdelning för vikariat med uppstart omgående till
sista februari 2020 med stor chans till förlängning (fortsatt vik/projektanställning).
Arbetsbeskrivning
Rollen som marknadskoordinator innebär att du ansvarar för att planera, driva och genomföra
kommunikations- och marknadsprojekt. Största delen av tjänsten innebär projektledning av
komunikationsinsatser. Du genomför marknadsplaner, och ansvarar för att material levereras i tid. I tjänsten
ingår även viss textproduktion och layoutarbete. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med våra
Filialer vilket kräver att du är en person med stor social kompetens. Du har inget personalansvar, men ansvarar
för arbetsledningen internt och mot eventuella samarbetspartners. Du kommer att arbeta tillsammans med
två kollegor på marknadsavdelningen som rapporterar till Marknadschefen. Utveckling och förbättring ser vi
som en naturlig del av vårt arbete och uppdrag.
Din profil
• Minst gymnasiekompetens. Meriterande är en eftergymnasial påbyggnadsutbildning/-högskoleutbildning
inom marknadsföring, media eller kommunikation.
• Minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Meriterande om du även tidigare arbetat med
webbkommunikation och digital marknadsföring.
• Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva och ansvara för projekt.
• Ha lätt för att självständigt formulera dig i skrift och tal.
• Mycket god datorvana och kunskaper i Adobe (Ps, Id, Ai) och Officeprogrammen.
• För att du ska trivas hos oss ska du vara självgående och kvalitetsmedveten samt arbeta strukturerat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med utrymme för engagemang i ett välmående växande företag
med kunniga och trevliga kollegor. På Bygma AB genomsyras all verksamhet från ett antal grundläggande
värderingar som vägleder oss i vårt förhållningssätt till våra kollegor, kunder och samarbetspartners.
Affärsmässighet – Trovärdighet – Nytänkande - Personlig Utveckling – Teamwork - Ledarskap
Övrigt
Tjänsten är ett vikariat med uppstart omgående fram till sista februari 2020 med stor chans till förlängning.
Sänd ditt cv och personliga brev till: Marknadskoordinator Jessica Tannenbaum jat@bygma.se, sista
ansökningsdag är den 30 maj 2019. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas
innan sista ansökningsdag. Vid frågor kontakta Jessica Tannenbaum: 0705 370 421 eller:
Marknadschef Carl Evedius 0704 323 539.
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