Marknadsprojektledare
Till kommunikationsavdelningen på Magnolia Bostad söker vi nu en
marknadsprojektledare. Du blir en av åtta medarbetare och rapporterar till
marknads- och kommunikationschefen.
Magnolia Bostad utvecklar attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som
bostadsrätter och hotell i Sveriges tillväxtorter. Vi är ett företag under kraftig tillväxt. Idag är vi cirka
60 personer som arbetar på kontoren i centrala Stockholm och Helsingborg. Våra bostadsprojekt finns
i bland annat Storstockholm, Uppsala, Karlstad, Norrköping, Göteborg och Helsingborg. Magnolia
Bostads aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

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 som tas fram inför respektive projekt.
Du kommer att jobba i ett team med fullt fokus på produktion av olika marknadsaktiviteter 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 eller säljstart.
•
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.
•
Skriva enklare säljande texter.
Din profil
Vi förväntar oss att du har minst 5 års erfarenhet av produktionsledning från byrå eller
marknadsavdelning. 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.
Du har någon form av eftergymnasial utbildning med inriktning på kommunikation och du behärskar
InDesign väl, men även gärna Photoshop och WordPress. Du kommer även att arbeta med projekt
utanför Stockholm och kommer resa ett par gånger i månaden.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i centrala Stockholm. Låter detta intressant för
dig? Ansök gärna direkt via nedan länk då intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 1 augusti.

Kontaktperson Inhouse
Mia Molin
08-522 233 10
mia.molin@inhouse.se
Länk till ansökan

