
 

  

  

 

 

Ansvarig digital marknadsföring 

 

Varför ska du överväga denna möjlighet? 

Vi på Furhoffs tar nu nästa steg i vår marknadsföring med nya digitala plattformar och 

söker därför en ny kollega till oss. Du kommer till en funktion där lagarbetet i kombination 

med den enskildes kreativitet ses som en framgångsfaktor. 

 

Vad ska du göra hos oss? 

Som ansvarig för digital marknadsföring kommer du att genomföra effektiva 

marknadsstrategier, hjälpa till med kampanjutveckling, utvärdera effektiviteten i varje 

kampanj samt förbättra och uppdatera våra befintliga kommunikationskanaler.  

Arbetsuppgifter: 

• Utöka det bakomliggande produktdataregistret (PIM) som genererar hemsidan 

med text, bild, dokument och länkar. 

• Vårda och utveckla innehållet på Furhoffs hemsida. 

• Skapa nytt marknadsmaterial i form av bilder och produktfilmer för digital 

marknadsföring.  

• Förse säljorganisationen med säljmaterial. 

• Genomföra kampanjer och utskick enligt företagets marknadsstrategi.  

• Analysera data för att utvärdera marknadsföringskampanjer och säkerställa 

effekten hos säljavdelningen. 

• Ansvara för kampanjer och inlägg på företagets sociala medier.  

 

Vem är du? 

För att trivas i rollen och ha bra förutsättningar att kunna göra ett bra jobb hos oss ser vi 

gärna att du är en person som är duktig på att skapa och behålla relationer. För att få 

ordentligt genomslag i denna roll så kommer dina kommunikativa färdigheter och 

positiva attityd att vara väldigt avgörande.  

Vi söker en självgående person som vill arbeta med att utveckla och följa upp 

marknadsföringsaktiviteter och förbättra vår kundretention. Du som söker denna roll har 



antagligen ett par års erfarenhet av liknande arbete, goda kunskaper i InDesign och 

Photoshop och vet hur du ska använda sociala medier så som LinkedIn, Facebook och 

YouTube i marknadsföringssyfte.  

 

Vad kan du förvänta dig av oss? 

Som anställd på Furhoffs är du en del av ett företag med stor drivkraft och fokus på 

framtiden. Hos oss vill vi att du utvecklas, utmanas och uppmuntras. Därför erbjuder vi 

dig ett gott arbetsklimat med kollegor och ledare som stöttar och utmanar dig. 

På Furhoffs är varje enskild individ en viktig del av lagarbetet för att uppnå gemensamma 

mål. Med produkter i rostfritt stål och av hög kvalitét, är vi som företag en viktig pusselbit 

för den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Vi gör löpande urval så vi ser gärna din ansökan så fort som möjligt. Tillträde snarast eller 

efter överenskommelse. 

Vill du ställa frågor är du välkommen att ringa vår affärsområdeschef Peter Larsson, 

telefon 0500-44 45 47, 0703-44 45 02. 

Ansökan skickas per mail till info@furhoffs.se senast 2020-08-31. I denna rekrytering 

samarbetar vi med Åsa Carlberg på Business & People by Carlberg, telefon  

0702-24 81 21. 

Facklig företrädare är Nicklas Larsson, telefon 0500-44 52 80 (semester v. 29-32).  

 

Vad händer efter din ansökan? 

Ser vi dig som en av våra potentiella kandidater kommer vi att kontakta dig för en 

intervju. I samband med detta får du information om upplägget för intervju samt övriga 

steg i processen såsom ytterligare intervjuer, tester, referenstagning och introduktion. 

Om du inte går vidare i processen blir du informerad om detta senast när tjänsten är 

tillsatt. 


