Marknadsprojektledare
Till kommunikationsavdelningen på Magnolia Bostad söker vi nu en
marknadsprojektledare med placering i Helsingborg. Du blir en av sju
medarbetare på kommunikationsavdelningen och rapporterar till marknads- och
kommunikationschefen i Stockholm.
Arbetsbeskrivning
Magnolia Bostad har projekt på flera platser i landet och det är viktigt att samtliga projekt
kommunicerar på samma sätt. Som marknadsprojektledare stöttar du vårt projektteam genom att ta
fram allt informations- och kampanjmaterial för respektive projekt - både på egen hand och via externa
konsulter. Du planerar och leder kampanjer, ansvarar för budget och tidplan, övervakar och följer upp
genomförda aktiviteter. Exempel på aktiviteter är presentationer på hemsidan, textbearbetning,
beställning av rendering, foto och film, första spadtag och exponering på våra byggarbetsplatser. Du
ansvarar även för säljmaterial, bofaktablad, tillvalsmaterial och annat som behövs för projektet.
Du kommer att jobba i ett team med fullt fokus på produktion av olika aktiviteter för våra
bostadsprojekt. I din roll som marknadsprojektledare kommer du:
•
Kvalitetssäkra att all kommunikation sker utifrån Magnolia Bostads riktlinjer och grafiska profil.
•
Projektleda och samordna marknads- och säljaktiviteter för våra bostadsprojekt.
•
Projektleda events, exempelvis första spadtag och säljstarter.
•
Ansvara för att byggarbetsplatsprofilering följer våra uppsatta mål.
•
Göra tidplaner och budgetar och ansvara för dessa inom ramen för kommunikationsplanen.
•
Ansvara för kontakter med upphandlade externa byråer, exempelvis renderingsfirmor, 		
fotografer, tryckerier etc.
•
Producera enklare material, exempelvis bofaktablad och skyltmaterial i InDesign.
Din profil
Du har några års erfarenhet av att driva och arbeta i projekt, gärna bostadsprojekt. Du är noggrann
och strukturerad och van att driva projekt. Du har eftergymnasial utbildning med inriktning på
kommunikation och du behärskar wordpress, InDesign och Photoshop.
Arbetslivserfarenhet och utbildning
Som person är du driven, med skinn på näsan, men samtidigt lyhörd. Du är lösningsorienterad och
prestigelös. Du är van att arbeta i ett högt tempo och har en positiv inställning. Du har erfarenhet av
att självständigt driva flera projekt samtidigt och är van att arbeta mot uppsatta mål och deadlines
och gillar att hugga i där det behövs. Har du branscherfarenhet är det ett plus, men du kan också ha en
bakgrund från byråvärlden.
Du är arbetar på vårt kontor i Helsingborg och kommer att vara på kontoret i Stockholm cirka en dag i
veckan.
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