Marknadskommunikatör/säljare
med idrotts-/träningsbakgrund sökes till
Friskis&Svettis Kungälv/Ale
Friskis&Svettis Kungälv/Ale är en ideell idrottsförening med ändamålet att få så många
människor som möjligt i rörelse och därmed må bra. För att synliggöra oss ytterligare och
lyckas med vårt uppdrag söker vi nu en marknadskommunikatör/säljare
Vi erbjuder en lustfylld arbetsplats med stor möjlighet att påverka sitt arbete och bidra till
verksamhetens utveckling. I vårt team ingår idag 4 anställda och 160 ideella funktionärer som
erbjuder grymt bra träning av hög kvalitet och skapar en miljö för alla medlemmars trivsel. Vi har
en egen träningsanläggning i Kungälv/Rollsbo med över 5 000 medlemmar och sedan 1 januari i år
driver vi även verksamheten i Ale kommun.
I vår nya tjänst som marknadskommunikatör/säljare ingår:
- Ta fram idéer kring försäljningsmöjligheter, kampanjer, budskap och arrangemang med
god förståelse för målgruppen och med Friskis värderingar som grund.
- Produktion av kommunikationsmaterial t ex. trycksaker, annonser, presentationer mm.
- Identifiera, skriva, producera och publicera nyheter och texter såväl internt som externt
- Arbeta aktivt med uppsökande försäljning mot företag, föreningar och organisationer
Vi söker dig som drivs av att självständigt styra ditt arbete och som är framgångsrik i
relationsbyggande med såväl kunder och medlemmar som medarbetare. Du är tålmodig, långsiktig
och målinriktad i ditt arbete samtidigt som du är en utåtriktad, idérik och lösningsorienterad
person med en god kommunikativ förmåga. Självklart gillar du också Friskis&Svettis och det vi
står för.
Du har minst 2 års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och eftergymnasial eller akademisk
examen inom marknadsföring/kommunikation/försäljning. Att du har en idrotts-/träningsbakgrund
i bagaget ser vi som en viktig ingrediens. Vi ser gärna att du även har ett stort kontaktnät i
företags- och/eller föreningsvärlden i Kungälv/Ale.
Tjänsten är en visstidsanställning på 60% t.o.m. 2018-09-01 med stor möjlighet till utökning och
förlängning. Tillträde 2017-08-01.
Är du vår nya medarbetare?
Din ansökan med CV, foto och referenser önskar vi snarast dock senast 2017-05-20. Sänds till:
Friskis&Svettis Kungälv/Ale
Att: Marie Olsson
Bultgatan 1
442 40 Kungälv
marie@kungalv.friskissvettis.se
Har du några frågor är du välkommen att ringa vår
verksamhetschef Marie på tel. 0303-929 16.
Läs mer om oss på www.friskissvettis.se/kungalv

Välkommen med din ansökan!

