MARKNADSSTRATEG
Vi ser nu en ökad efterfrågan på våra tjänster
och söker därför fler medarbetare till vårt huvudkontor i Åsbro.

OM TJÄNSTEN

Vi söker nu en marknadsstrateg för arbete mot Europa. Ditt uppdrag
kommer bestå i att självständigt förse ledningen med beslutsunderlag,
marknadsanalyser och på sikt förbereda en utlandslansering av företagets varumärke samt produkter. Tjänsten kräver resor och personliga
möten med utländska nyckelaktörer samt framtida samarbetspartners. I
ditt arbete ingår planering av marknadsstrategier samt utarbeta förslag till
affärsmodeller. Du kommer vara företagets ansikte utåt varför höga krav
ställs på den personliga lämpligheten.

KVALIFIKATIONER
•
•
•
•
•

Utbildning från handelshögskola eller likvärdig
Flerårig arbetslivserfarenhet inom liknade tjänst
Uttrycker dig obehindrat i tal och text
Pratar engelska flytande
Språkliga kunskaper i tyska är meriterande

VI ERBJUDER DIG:
•

En spännande och unik
arbetsplats

•

Ett stabilt företag med
stora tillväxtmöjligheter

•

Ett varierande arbete med goda
förutsättningar att avancera inom
tjänsteområdena

•

Arbete med ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster)

•

Ett fritt och omväxlande arbete med
stort eget ansvar

VARAKTIGHET
Projektanställning med god
chans till förlängning.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Mycket god kommunikativ och skriftlig förmåga. Gillar nya utmaningar.
Noggrann, ansvarstagande och besitter förmågan att planera och strukturera arbete. Lojalitet samt samarbetsförmåga värdesätts. Du har en
drivande personlighet med en stark vilja att utvecklas i ditt yrkesliv.

ANSÖKAN
Maila CV och personligt brev till
info@amphi-tech.se och märk den
med ”Marknadsstrateg Amphi-tech”.
Tjänsten tillsätts löpande.

KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du
välkommen att kontakta:
Martin Pehrson
0582-68 68 93,
info@amphi-tech.se

OM AMPHI-TECH
Amphi-tech har under 20 år arbetat med och utvecklat ett helhetskoncept för
besiktning och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vi utför årligen tjänster
mot 60 % av landets kommuner samt privata aktörer.
Amphi-tech är även verksamma i övriga Norden genom utförande av tjänster
och försäljning av produkter, i egen regi eller via samarbetspartners.

0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

