
Mercuri International är ett av de största konsult- och utbildningsföretagen i världen inom försäljning. Vi hjälper kunder globalt att 
framgångsrikt optimera sina affärsresultat genom att öka effektiviteten inom försäljning, kundservice och ledarskap. Våra 500 me-
darbetare i mer än 40 länder fokuserar varje dag på att utveckla kompetensen och arbetsmetodiken för kundorienterade chefer och 
medarbetare som leder till mätbara förbättringar för våra kunder. Mer än 300 000 människor deltar varje år i individ- eller företagsan-
passade utvecklingsprocesser. Läs mer om oss på www.mercuri.se.

Vi söker en självständig och självgående Marknadskoordinator som skall arbeta med vår 
digitala kommunikation. Arbetet är en central del i företagets verksamhet för att bibe-
hålla och förbättra företagets högt ställda planer och mål.

Dina ansvarsområden
• Ansvar för marknadsområdet samt att vara ett starkt stöd till försäljningen av vårt 
öppna utbildningsprogram, Mercuri International Business School.
• Producera och hantera innehåll för webbplatsen och olika sociala mediekanaler.
• Stödja och inspirera konsulter för att utveckla bättre försäljningsmetoder.
• Producera och samordna olika evenemang som drivs av våra partners
och konsulter.
• Samordna och följa upp samarbetet mellan våra konsulter och utbildning   
spartners.
• Producera presentationer och komma med förslag som stödjer och förbättrar våra 
konsulters försäljning.

Personliga egenskaper
Du föredrar lagarbete och levererar bra resultat i nära samarbete med både konsulter 
och stödfunktioner. Vi ser gärna att du har erfarenhet från både försäljning och mark-
nadsföring inom det digitala området. Du trivs bra med att arbeta självständigt och får 
saker gjorda på ett proaktivt sätt. Du har en ödmjuk framtoning och gillar att arbeta i ett 
internationellt företag. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med kon-
sulter och specialister samt att du är intresserad av utbildnings- och konsultverksamhet.

Kompetens
• Erfarenhet från arbete med olika WCMS samt sociala medier.
• Goda kunskaper i och erfarenhet från arbete i Adobe Indesign, 
Illustrator och/eller Photoshop.
• Flytande svenska både skriftligt och muntligt samt mycket goda 
kunskaper i engelska som är vårt koncernspråk.

Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där du ges mycket goda 
möjligheter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Gillar du att 
arbeta i en internationell miljö så har du hamnat rätt då ditt arbete 
även innebär kontakter med våra utländska verksamheter. Ibland är 
tempot högt men vi arbetar med en hög grad av självständighet där 
man själv styr sitt arbete så länge man levererar som utlovat. Vi sitter i 
ljusa och trevliga lokaler i Frösunda.

Närmare information / Ansökan
Låter det intressant och du vill veta mer om tjänsten och företaget så 
är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl, 
08-446 19 60.

Din ansökan med personligt brev och meritförteckning sänder du 
senast den 5 december till mi@mannerdahl-rekrytering.se. 

Marknadskoordinator
till Frösunda/Solna


