Marknadsförare sökes till ny spännande roll på Holms industri i Motala!
Mer om företaget
Är du webbintresserad, energirik och har ett stort driv? Gillar du att sätta din egen prägel på
ditt arbete och har tidigare erfarenhet av varumärkesbyggnad, webb och E-handel? Då kan
rollen som marknadsförare på Holms Industri vara något för dig!
Holms Industri i Motala är ett familjeföretag i tredje generationen. De grundades 1927 och
blev snabbt en av landets ledande hästskotillverkare, men med tiden har avancerade
frontmonterade redskap till traktorer och hjullastare kommit att dominera verksamheten.
Idag, 80 år senare, är dock frontmonterade redskap för sopning och snöröjning deras stora
specialitet då de erbjuder optimalt anpassade redskap. Då Holms nu växer har de ett behov av
en marknadsförare som kommer att bli ytterst ansvarig för den externa kommunikationen på
företaget.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att Studentwork Sweden ansvarar för och sköter
hela rekryteringsprocessen men att du sedan kommer att bli anställd av Holms Industri.
Frågor om tjänsten eller företaget ställs till Studentwork Sweden och ansvarig konsultchef.
Vi använder oss av ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten redan innan sista
publiceringsdatum. Vi välkomnar därför din ansökan redan idag.

Dina arbetsuppgifter
Som marknadsförare på Holms kommer du att fungera som en spindel i nätet mellan både
interna avdelningar och externa samarbetspartners- och återförsäljare. Detta innebär att du
kommer att vara Holms kontaktperson gentemot externa leverantörer inom framför allt
försäljning, marknadsföring och E-handel samtidigt som du även kommer att ansvara för
nätverksbyggande med marknadsföringsorganisationer hos utvalda återförsäljare.
I rollen som marknadsförare kommer du att ta fram marknadsföringsplaner för respektive
land i Norden, säkerställa att all kommunikation följer marknadsföringsstrategin och ansvara
för utveckling samt underhåll av Holms sociala medier och hemsida. Du kommer även spela
en stor och viktig roll för de mässor och event där Holms marknadsför sina produkter då du
kommer att jobba med budget, inköp, planering och även beställning av broschyrer och annat
material. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att utveckla slutkundsregister,
skriva nyhetsbrev och arbeta med samt ansvara för marknadsundersökningar.

Omfattning: Heltid med start augusti/september, flexibelt.
Placeringsort: Motala
Arbetstid: 07:00 – 16:00 (08:00 – 17:00)

Din profil
Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och gillar att arbeta med frihet under ansvar. Du ska
ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat med webb, digitala kanaler, inköp eller marknad och
bör känna dig bekväm med samarbeten på engelska med andra marknadsavdelningar hos
återförsäljare/kunder. Rollen som marknadsförare innebär att du ibland kan komma att agera
projektledare och därför ska du ha en god kommunikativ förmåga, klara av att arbeta med
många projekt samtidigt och planera och strukturera ditt arbete utan att det påverkar kvalitén
till samtliga parter. Du ska kunna jobba mot och med deadlines.
Som person ser vi gärna att du är nyfiken, idérik, driven och har ett stort engagemang för ditt
arbeta och det du tar dig an. Det är av stor vikt att du är rak och ärlig i din kommunikation,
vågar visa framfötterna och kan ta en diskussion då du kommer att vara delaktig i mycket
möten och gärna får bidra med din åsikt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av E-handel, en utbildning inom webb eller
digitala kanaler och/eller tidigare erfarenhet från produktionsindustrin. Krav för tjänsten är att
du har goda engelska kunskaper i både tal och skrift då Holms är ett internationellt företag
och har ett dotterbolag i USA.

Om oss
Studentwork är ett av Nordens ledande konsult- och rekryteringsföretag specialiserade på
studenter och utexaminerade kandidater med upp till fem års arbetslivserfarenhet.
Vi erbjuder främst tjänster inom ekonomi, försäljning/marknadsföring, teknik och
administration. Vi är experter på att matcha våra kunders behov med kandidaternas
egenskaper och kompetens. Hos oss kommer kulturen först och vår verksamhet styrs av våra
värderingar: Always Deliver, Be Creative, Take Responsibility och Share Fun.
Kontaktperson(er)
Elin Karlsson
elin.karlsson@studentwork.com

