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Marknadsansvarig/Grafisk formgivare
Gourmet Food är en livsmedelsimportör och grossist. Vi förser Sverige med mat 
från hela världen. Det som kännetecknar oss är vår snabbhet, vår breda kunskap 
och ett stort engagemang. Nu söker vi en kreativ och strukturerad Marknadsan-
svarig med öga för färg och form!

OM ROLLEN 

Som Marknadsansvarig hos oss kommer du ha en bred roll där du ansvarar för samtliga mark-
nadsinsatser. Du kommer ha ett tätt samarbete med sälj- och inköpsavdelningen och rapportera 
direkt till VD:n. 

Arbetet består bland annat i att tillsammans med ledningsgruppen ta fram en marknadsplan, 
planera och genomföra event och mässor, producera säljmaterial och ansvara för sociala medier, 
uppdatering av hemsida och nyhetsbrev.

OM DIG

Du beskriver dig själv som en prestigelös och lösningsorienterad person med lätt för att samarbe-
ta med många olika kontaktytor och som samtidigt inte har något emot att fatta egna beslut och 
arbeta självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga, arbetar strukturerat och har en känsla 
för färg och form. Ett matintresse är absolut ett stort plus!

Du har minst ett par års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och att du har goda kunskaper  
i Adobes program. Vi lägger ett stort värde i att producera vårt material inhouse så det är viktigt 
att du har erfarenhet av både print och digitalt. 

• Talar och skriver svenska  
 och engelska flytande 
• Foto och retuchering av bilder

MERITERANDE

• Erfarenhet av Microsoft NAV
• Erfarenhet av restaurangbranchen
• Matintresse och råvarukunskap

KVALIFIKATIONER

• Högskoleutbildning (eller motsvarande)  
 inom marknadsföring/kommunikation
• 2-3 års erfarenhet av arbete  
 inom marknadsföring
• Goda kunskaper i Adobe-programmen,  
 så som InDesign, Photoshop etc.
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Kunskaper i wordpress

MER OM OSS

På Gourmet Food är beslutsvägarna korta, intill säljavdelningen sitter inköp, här går det snabbt 
att få svar på en fråga. På samma våning sitter marknad och ekonomi. En våning ner hittar du 
vårt lager med alla våra fina råvaror. 

Vi går under kollektivavtal Unionen och har utöver de försäkringarna en extra olycksfallsförsäk-
ring genom EuroAccident. Vi erbjuder friskvårdstimme och har ett eget stort gym i anslutning 
till kontoret. 

ANSÖKAN

Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Skicka ditt CV, personligt brev och 
portfolio till: jobb@gourmetfood.se redan idag!
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