KAMIC Installation AB är ett handelsföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt
systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter. Verksamheten är uppdelad i olika
produktområden där våra fokusmarknader finns inom fastigheter, bygg och industrin.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och affärs- och produktionsverksamhet bedrivs i Sverige,
Norge och Finland. Antalet anställda är 70 st och omsättningen uppgår till ca 225 MSEK.
KAMIC Installation ingår i KAMIC Group. Totalt är vi 675 anställda verksamma i 12 länder,
fördelade på ett 20-tal bolag med en samlad omsättning på ca 1,8 miljarder SEK.

KAMIC Installation söker
marknadskommunikatör
Vi behöver förstärka vår marknadsgrupp och söker därför en erfaren marknadskommunikatör som vill vara med att
fortsatt utveckla vår marknadsföring och kommunikativa plattform då ordinarie kommunikatör är föräldraledig.
Vi erbjuder:
I rollen som marknadskommunikatör får du ett spännande och omväxlande arbete där det ges goda möjligheter till
personlig utveckling. Du kommer arbeta med både internkommunikation samt marknadsföring mot våra externa
målgrupper. Marknadsföringsmixen består av allt från traditionellt marknadsmaterial för print och webb till sociala
medier och större mässaktiviteter. Dagliga arbetsuppgifter kan vara digital bildbearbetning, uppdatera webbsidor, producera säljbrev, broschyrer, annonser samt övrigt presentationsmaterial. Arbetet präglas av snabbhet, proaktivitet med
lösningsfokusering och du har löpande kontakt med våra produkt- och säljansvariga samt externa samarbetspartners.
Du som söker:
Har relevant eftergymnasial utbildning inom kommunikation/ media/ formgivning och kan uttrycka dig väl i tal och
skrift på svenska och engelska. Du har flera års arbetslivserfarenhet av en liknande tjänst inom industri- alternativt
tjänsteföretag. Du är strukturerad samt resultatorienterad, van att driva flera kommunikationsaktiviteter samtidigt och
leverera på utsatt tid. Vi tror att du är bra på att följa trender på marknaden, förstå konsumenters och konkurrenters
beteenden, dra slutsatser och omsätta dessa i aktiviteter. Vi förutsätter att du abetar obehindrat i programvaror som
Indesign, Photoshop, Illustrator och Acrobat och har en god känsla för färg och form. Fotokunskaper är meriterande.
Placering: Huvudkontoret i Karlstad.
Lön: Enligt avtal och överenskommelse.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Då tjänsten rekryteras löpande, skicka din ansökan omgående.
Övrigt: Tjänsten är ett vikariat på minst 12 månader då ordinarie marknadskommunikatör är föräldraledig.
Övriga frågor om tjänsten besvaras av marknadsansvarige Kaj Wikström på telefon: 0736 -22 22 29.
Ansökan med tillhörande CV via e-post till: kaj.wikstrom@kamic.se
För ytterligare information om företaget, besök: www.kamicistallation.se.
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