Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår Nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och tekniskt
avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life. Tillsammans med
våra koncernbolag Aktiv Ortopedteknik och Respecta finns vi representerade i hela Norden, med en årlig omsättning på 123 MEUR. Vårt moderbolag,
Ottobock Healthcare, är verksamma på 50 marknader med över 7000 anställda över hela världen och har en årlig omsättning på cirka 885 MEUR.

Marknadskoordinator sökes
till Ottobock
Ottobock är i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Marknadskoordinator till vårt kontor i Bergshamra, Stockholm
Din framtida utmaning

Vårt erbjudande till dig

Som Marknadskoordinator kommer du vara med att stärka och vidareutveckla
Ottobocks verksamhet i Norden. Du kommer att arbeta nära säljarna och stötta
dem med marknadsföringsmaterial och aktivt planera, genomföra och utvärdera
marknadsföringsåtgärder som till exempel att organisera olika event och mässor
samt utbildningsaktiviteter för säljare och kunder. Vidare kommer du att ansvara för
att ta fram marknadsmaterial, nyhetsbrev och utskick till våra kunder.
Du erbjuds ett roligt och omväxlande arbete och få vara med och bidra med ditt
kunnande och engagemang för att utveckla verksamheten.
Tjänsten är på heltid med placering i Stockholm Bergshamra. Du rapporterar till
Marketing Manager Scandinavia.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll inom marknadsföring,
kommunikation eller motsvarande. Du har en marknadsutbildning och uttrycker dig
väl i både tal och skift på både svenska och engelska. Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta med flera projekt samtidigt och förstår vad som krävs
att arbeta inom en matrisorganisation.
Du arbetar självständigt och tar egna initiativ samtidigt som du trivs med att arbeta
nära kollegor och är lyhörd för feedback. Du tar snabbt till dig ny kunskap och
tycker om att lära dig nytt som rör ditt område. Vidare trivs du att arbeta i ett högt
tempo, samtidigt som du är organiserad och strukturerad och har ett sinne för
detaljer – du är mån om att utföra ditt arbete noggrant.

Hur du ansöker

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Har du frågor kring tjänsten,
vänligen kontakta Lotta Holme, rekryteringskonsult på 08-452 33 28.
Du söker tjänsten via länken:
https://www.experis.se/swe/lediga-jobb/jobb/bf40d5f7-3dbe-4e1e-b232635cf9a284a4/marknadskoordinator-rekryteras-till-ottobock/?search=ottobock
Mer information om oss hittar du på ottobock.se

