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Gandalf Distribution söker Brand Specialist - Social
Media till vårt kontor i Göteborg
Gandalf Distribution växer i högt tempo och tillsätter en ny tjänst som ska hjälpa oss fortsätta växa med nya
leverantörer och varumärken. Vi söker en Brand Specialist - Social Media för att utöka vårt Brand Marketing Team.
Detta för att fortsatt kunna utveckla vår totala affär och leverantörsportfölj.
I rollen som Brand Specialist - Social Media på Gandalf bistår du våra produktchefer i deras arbete med leverantörer.
Din främsta uppgift kommer vara att utveckla leverantörers varumärkeskännedom på den nordiska marknaden,
genom marknadsföring och andra aktiviteter. Tjänsten innebär att du kommer vara delaktig i olika projekt där du blir
operativt ansvarig för marknadsföringsmaterial för utvalda leverantörers varumärken.

Dina arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. vara att, grafiskt förädla och regionsanpassa material från våra tillverkare för
den nordiska marknaden, förbättra varumärkens ”online A+ content”, hitta smarta och effektiva sätt att
marknadsföra varumärkens produkter m.m. Mycket av ditt fokus kommer även vara att jobba med vissa av våra
varumärkens sociala medier plattform, där vi vill utveckla och öka deras lokala varumärkeskännedom.

Vi söker dig som har/är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett högt eget driv och initiativförmåga.
Ambition att vilja utvecklas och inställning till att lära sig nytt.
Stort intresse för att kommersiellt och affärsmässigt driva och förbättra ett varumärkes image.
Erfarenhet att grafiskt förädla råmaterial till publiceringsfärdigt material så som online banners, hemsidor
(A+ content), affischer m.m.
Kommunikativ förmåga i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Erfarenhet av Office-paketet, Adobe: Photoshop, InDesign och Illustrator.
Meriterande att ha jobbat med PR och Social Media Marketing.
Meriterande med språkkunskaper med övriga nordiska språk (främst norska, finska och danska).

Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder ett mycket spännande och utvecklande arbete i ett företag som alltid strävar framåt och vill utvecklas.
Du kommer till en arbetsplats där professionalism och kvalitet är ledorden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort Mölnlycke (Göteborg).

Skicka din ansökan via epost senast 2022/02/28. Vi vill att din ansökan består av CV samt personligt brev.
Vi kallar till intervju löpande.
OBS! Märk din ansökan med “Brand Marketing Specialist Inköp 2022”, både i ämnesraden och på handlingarna.
Du skickar din ansökan till: jobb.inkop@gandalf.se

Klicka här för mer information om Gandalf

