SOCIAL MEDIA & CONTENT COORDINATOR
Saddler kännetecknas av en passion för läder, något som präglar allt vi gör. Från inköp av råmaterial till
design och tillverkning. Från start var det främst bälten som var vår business, men under åren har vi utvecklat
konceptet och idag gör vi det mesta inom läderaccessoarer t.ex. väskor, fodral, plånböcker och bälten. Vi
skapar modeprodukter i läder av högsta kvalitet med stort fokus på hållbarhet, för vårt varumärke Saddler.
Vill du arbeta med sociala medier samt content marketing på ett av Skandinaviens ledande
accessoarföretag? Då kanske du är vår nya Social Media & Content Coordinator på huvudkontoret i
Kungsbacka! Vi letar efter en resultatdriven och kreativ person som vill utveckla Saddlers digitala närvaro
samt arbeta med vårt erbjudande mot marknadsplatser.
För att kika på sortimentet och läsa mer om företaget besök gärna www.saddler.com.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, skapa innehåll samt engagemang i våra sociala kanaler
• Arbeta aktivt med att scouta, förhandla och optimera influencersamarbeten
• Optimera Saddlers externa synlighet samt presentation online
• Driva, analysera och optimera vårt erbjudande på marknadsplatser
Önskade kvalifikationer
• Studier inom e-handel eller digital marknadsföring samt minst två års erfarenhet av sociala medier och/
eller ha arbetat med content marketing på byrå eller inhouse
• Kompetent i Photoshop
• Kompetent i Excel
• Grundkunskap i Google Analystics och grundläggande analyskunskap inom området
• Grundkunskap inom SEO
• Grundläggande kunskaper i CMS- samt ERP-system
• En utmärkt kommunikatör, på både svenska och engelska
Din profil
• Du är kreativ och duktig samt brinner för kommunikation
• Du har ett starkt engagemang i det operativa hantverket samtidigt som du kan lyfta blicken och se
helheten
• Du gillar att arbeta datadrivet och att se resultat av ditt arbete
• Du engagerad, driven och prestigelös
• Du är flexibel och självgående, men gillar även att samarbeta i grupp
• Du kan ha uppmärksamhet på detaljer, utan att förlora synen på det övergripande uppdraget
• Du gillar att utmanas, tar dig an uppgifter snabbt samt ser till att leverera med hög kvalitet, i rätt tid
För rätt person som trivs i en snabbföränderlig miljö med högt tempo finns stora möjligheter att påverka. Du
ingår i ett kompetent E-commerce team och rapporterar till vår E-commerce & Brand Manager.
Om tjänsten
Tjänsten är 100 % med placering på Saddlers huvudkontor i Kungsbacka.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med kompetensföretaget Omnistaff. Har du några frågor om tjänsten går
det bra att sända ett e-mail till Charlotta Persson på charlotta@omnistaff.se alternativt ringa telefonnummer
+46 763 92 18 38.
Du ansöker till tjänsten på sidan: www.omnistaff.se under fliken Lediga tjänster och uppdrag.
Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande för tjänsten, så är du intresserad får du gärna sända din
ansökan inom kort. Tjänstens tillträde är per omgående, med hänsyn till eventuella uppsägningstider.
Sista ansökningsdag är: 2022-01-15
Varmt välkommen med din ansökan!

