Är du ledstjärnan för vår kommunikation och administration?
Till Viking Line Cargo söker vi nu en idérik och öppen mångkampare inom kommunikation och marknadsföring. Du
behärskar olika kommunikationsmedel och kanaler, men tar även hand om administrativa rutinärenden.
Din uppgift är att utforma och komponera de lämpligaste lösningarna för vår fraktverksamhet med fokus på
kommunikation och marknadsföring och sälja in dina vildaste idéer med kloka argument. Förutom att skapa idéer
och tänka visionärt ska du också kunna sköta produktionen av idéerna, och vi förväntar oss att du kan skriva flytande
texter och designa snygga layouter. Dessutom kommer du sköta löpande av fraktens administrativa rutinuppgifter.
Dina arbetsuppgifter består av utformning av intern och extern kommunikation, marknadskommunikation och
genomförandet av detta oberoende av kanalval eller medium. Du kommer även att underhålla, utveckla och
producera innehåll till fraktens webbplats och intranät, samt generera och administrera marknadsföringsmaterial.
Du står för framställning av rutinmässiga och interna rapporter, studier och andra administrativa uppgifter inom vår
fraktverksamhet. Dessutom kommer dina arbetsuppgifter även att omfatta planering och organisering av
marknadsföringsevenemang och interna tillställningar.
Vi förväntar oss av dig:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Yrkesexamen, eller åtminstone en specificerad, gymnasial utbildning
Ett par års erfarenhet i en internationell arbetsmiljö (B2B) med kommunikation och marknadsföring
Ett modernt och internationellt sätt att tänka och arbeta
Självständig, idérik och nyfiken, med noggrannhet i arbetet
Starkt kunnande kring användandet av olika kommunikationskanaler
Förutom starka finska språkkunskaper även flytande engelska och svenska språkkunskaper.
Kunskaper i andra språk ses som en fördel
Starka datorkunskaper (Office‐program, i synnerhet Excel ses som en fördel)
En fördel om du kan hantera bildbehandlingsredskap och program
Tidigare erfarenhet av att organisera evenemang och tillställningar ses som en fördel

Vi erbjuder en spännande möjlighet att påverka fraktverksamhetens utveckling och pådrivandet av såväl extern som
intern kommunikation. Tack vare omväxlande arbetsuppgifter använder du din expertis till fullo och på en plattform
som låter dig visa upp alla dina talanger. Vi erbjuder ett dynamiskt och varierat arbete och möjligheten att dessutom
kunna växa och utvidga omfattningen av dina arbetsuppgifter. Tjänsten är fast och på heltid, och du arbetar från vårt
Helsingfors‐kontor. Tjänsten tillsätts omgående, med start så snart som möjligt.
Mer information ger fraktdirektör Harri Tamminen 18.4 och 20.4 kl. 10‐12 per telefon +358 9 123 5370.
Intresserad? Vänligen skicka din ansökan med CV och löneanspråk senast 22.04.2016 på

http://www.vikingline.com/sv/Sok-jobb/I-land/Fran-Finland/

