Digital Kommunikatör
Magnolia Bostad utvecklar attraktiva och funktionella nya bostäder, vårdboenden och hotell i Sveriges
tillväxtorter och storstäder. Vi är idag cirka 80 medarbetare på kontoren i centrala Stockholm och
Helsingborg. Magnolia Bostad är en av landets största bostadsutvecklare med projekt i bland annat
Storstockholm, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Karlstad, Göteborg och Eskilstuna. Magnolia Bostads
aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Om tjänsten

Till marknads- och kommunikationsavdelningen på Magnolia Bostad söker vi nu en Digital
Kommunikatör med placering i Stockholm. Du blir en av nio medarbetare på avdelningen och
rapporterar till marknads- och kommunikationschefen i Stockholm.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Ansvara för Magnolia Bostads webbplatser och sociala medier vad gäller förvaltning, utveckling och
daglig drift.
Skapa, utveckla och genomföra digitala kampanjer och aktiviteter, såsom bolagets exponering i
sociala medier och externa kanaler, exempelvis bannerannonsering på Hemnet.
Skriva, författa och distribuera korta texter för extern kommunikation, exempelvis bannerannonser
och nyhetsbrev.
Optimera användarvänlighet, sökordsoptimera och analysera statistik.
Agera kravställare mot externa och interna leverantörer.

Du är van att anpassa och utveckla material till digitala plattformar och vet hur man driver trafik på
webben. Du vet hur man utnyttjar mediet maximalt och är skarp på att analysera statistik och flöden
och sammanställa dessa för dina kollegor. Du har en känsla och ansvar för vad som publiceras. Du är en
formsäker person med öga för detaljer och en duktig skribent som anpassar texter på sociala medier till
olika målgrupper och syften.
Vi lägger stor vikt vid ett personligt engagemang, du är kreativ samtidigt som du är noggrann,
strukturerad, analytisk och ansvarsfull, trivs med att arbeta mot korta deadlines och är
förändringsbenägen, van att hjälpa till där det behövs. Du är en ”doer” som uppskattar en dynamisk och
snabbrörlig miljö där du får arbeta självständigt under stort eget ansvar.

Erfarenhet

Du har tidigare arbetat med att utveckla kommunikation på hemsidor och i sociala medier och
har några års erfarenhet av att driva och arbeta i projekt. Du har eftergymnasial utbildning med
inriktning på digital kommunikation och du behärskar Wordpress och Adobe CS. Skribentutbildning är
meriterande.
Magnolia Bostad har sitt kontor centralt i Stockholm.
Urvalet sker löpande
Ansökningarna görs via Hammer &Hanborg. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att
kontakta Patrick Westerlund på patrick.westerlund@hammerhanborg.com, 073-031 10 53.

