Vi söker Marknadsförare

Vi letar vi efter dig som är utåtriktad med förmåga att skapa goda kontakter och relationer. Du är flexibel och
har känsla för färg, form och text. Vi ser att du har ett driv och en vilja att vidareutvecklas. Vill du arbeta i ett
snabbväxande företag och delta i arbetet att förbättra framtidens utbildningsmiljö?
OM TJÄNSTEN:
Tenstar Simulation har en uttalad vision att förbättra
världen. Detta gör vi varje dag genom att utveckla och
leverera simulatorer för utbildning, som används av såväl
skolor som utbildningsföretag och maskintillverkare
över hela världen. Våra simulatorer skapar en säker
och effektiv övningsmiljö för blivande maskinförare.
Simulatorer minskar dessutom utsläppen och bidrar till
att utbilda bättre förare.
Du kommer till en arbetsplats där kreativitet och egna
initiativ står högt på agendan och av den anledningen
är det viktigt att du är en person som vill vara med och
bidra, såväl till god stämning som goda resultat.

VI SÖKER DIG SOM:
• Är kommunikativ och utåtriktad med förmåga att skapa
goda kontakter och relationer, du har ett stort driv och
en vilja att utvecklas med oss och våra produkter.
• Har erfarenhet av och vill projektleda, koordinera
och medverka på små som stora nationella och
internationella mässor och event
• Vill vara med och utveckla våra digitala medier med
hemsida, sociala medier, säljstöd.
• Kommunicera och ha kontakt med våra säljare i och
utanför Sverige.
• Har en eftergymnasial utbildning inom
marknadsföring/kommunikation eller helt enkelt är
självlärd inom området.

ARBETSUPPGIFTER:
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter som tex
innefattar kommunikation på olika sätt till marknaden
och våra kunder samt att ge säljare bättre verktyg för att
öka vår försäljning.

• Har goda kunskaper i svenska och engelska då
kommunikationen sker på båda språken.

ÖVRIG INFORMATION:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Tanumshede
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com
Frågor: Freddy Lund +46 706 56 45 33
www.tenstarsimulation.com

TENSTAR SIMULATION ÄR:
Världsledande och har ca 35 anställda medarbetare
varav ca hälften är ett utvecklingsteam bestående av
spelutvecklare och civilingenjörer. Resten av vårt team
jobbar med produktion, sälj och support med fokus på
Europa även om försäljning sker till hela världen. Vårt
huvudkontor ligger i Tanumshede i norra Bohuslän.

• Har erfarenhet och kunskap inom Adobes
programvaror som Indesign, Photoshop och Illustrator.
• Tjänsten innebär resande.

