Digital marknadsförare
NyföretagarCentrum Väst tillhör paraplyorganisationen NyföretagarCentrum Sverige.
www.nyforetagarcentrum.se/vast
NFC Väst har funnit i 26 år och vi drivs i stiftelseform. Vårt uppdrag från stiftarna är att ge personer
som vill starta eget företag kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Vi har även starta eget
utbildningar, kunskapskvällar och mentorprogram.
Varje år träffar vi 500 personer som vill starta eget runt om i Fyrbodal.
Vi som jobbar för NyföretagarCentrum Väst är själva egna företagare vilket gör oss unika!
Våra konsulter som gör uppdrag för oss sitter runt om i Fyrbodal.
Vi finansieras genom upphandlingar, projektmedel och privata samarbetspartners från näringslivet.
Vi har en mycket kompetent styrelse som ansvarar för verksamhetens strategier.
På kontoret i Trollhättan (på Innovatumområdet) arbetar vår verksamhetsledare och
ekonomiansvarige operativt med kundkontakter, rådgivning, ekonomi och administration. Vi behöver
nu stärka vårt team med dig som brinner för digitala medier och entreprenörskap.
Arbetsuppgifter
Då vi står inför en förändring där fler och fler söker kunskap och information via digitala medier
behöver vi ”uppgradera oss” inom detta fält. Vi behöver dig som vill jobba med att utveckla våra
sociala medier (facebook, instragram), digitala videos, interaktiv kommunikation, sökoptimering, vår
hemsida (wordpress) och vårt nyhetsbrev mm. Gillar du att filma och intervjua våra nyföretagare är
det ett plus. Vi vill utveckla vår marknadsföring med storytelling och testimonials.
Du arbetar fritt och bestämmer dina egna arbetstider men vi ser gärna att du ibland deltar på vissa
kvällsaktiviteter. Du kommer att arbeta tätt ihop med oss på kontoret.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande, social, självgående och initiativrik. Vi tror du läser andra eller tredje
året på programmet Digitala Medier eller ekonom med inriktning marknadsföring. Men tror du att du
är rätt person? Välkommen med din ansökan.
Övrigt
Sista ansökningsdag: 10 dec 2017
Visstid - ca 25 % med start i januari 2018 till juni 2018 med ev förlängning
Lön: 125 kr/timme
Kontaktperson: Petra Arlebo, 0707-352568, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se
Husdjur finns på kontoren i vår byggnad 74 på Innovatum.

