Florealis är ett isländskt läkemedelsföretag som erbjuder
växtbaserade läkemedel och medicintekniska produkter
för ett brett utbud av lindriga vanliga sjukdomar. Våra
produkter är högkvalitativa växtbaserade läkemedel
baserade på vetenskapliga studier. Vi finns redan
etablerade på den isländska apoteksmarknaden och har
nyligen träffat avtal med två av de största
apotekskedjorna i Sverige. Vår ambition är att vara
marknadsledande inom fem år i vår nisch inom
hälsorelaterade produkter i Norden. Läs mer på
www.florealis.com

Florealis expanderar på den nordiska marknaden och söker nu en

Driven och självgående
Marknadskommunikatör
Vi söker dig som inte bara söker ett jobb, utan dig som stimuleras av utmaningen i att vara
med och bygga ett framgångsrikt företag från grunden. Du kommer att bli en nyckelperson i
ett litet men väl sammansvetsat team där du får det operativa huvudansvaret, men även vara
delaktig i strategiarbetet, för marknadskommunikation på den nordiska marknaden. Ser du
möjligheter snarare än hinder? I så fall vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi erbjuder ett självständigt, omväxlande och utvecklande arbete där du får ta stort eget
ansvar. Du kommer att arbeta såväl högt som lågt med alltifrån att ta fram säljmaterial,
utforma och genomföra marknadsaktiviteter via digitala/sociala medier, sökordsoptimering till
marknadsplanering, varumärkesbyggande samt konkurrentbevakning. Dessutom medverkar
du i att planera och genomföra olika events såsom mässor etc. En trevlig arbetsplats i Nacka
forum men även möjlighet att till viss del arbeta hemifrån.
Du själv har en eftergymnasial utbildning inom media, marknad och kommunikation med
några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna i en internationell miljö. Du är en skicklig
skribent och har lätt för att kombinera text och bild till ett intresseväckande budskap.
Svenska och engelska är dina arbetsspråk men har du kunskap i andra nordiska språk är
meriterande. Mycket goda IT-kunskaper kombinerat med ett stort intresse för digital
marknadsföring är en förutsättning.
Har du arbetat med snabbrörliga konsumentvaror är det ytterligare ett plus, dock inget krav.
Dina personliga egenskaper är desto viktigare. Du är en positiv person med mycket energi
och ett stort intresse för ditt arbete. Du är prestigelös och pragmatisk och inte minst så
känner du glädje och lust i att var med på resan som precis har börjat.
För ytterligare information ring Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070-639 88 89 eller
Louise Sävström på Florealis, tfn 070-536 69 33. Din ansökan skickar du snarast, märkt
”Marknadskommunikatör - Florealis”, till
rekrytering@confideraurval.se

