
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio regioner och med cirka 350 
anställda. Vi på TeamOlmed har som vision att vara det ledande företaget inom ortopedteknisk verksamhet. Vårt 
fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa 
och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata 
uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt 
bemötande. TeamOlmed ägs av Össurkoncernen, en global ledande aktör inom den ortopedtekniska branschen. Våra 
värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod.

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Vi söker nu en Marknadskoordinator till vårt huvudkontor i Stockholm. Du kommer att tillhöra avdelningen Sälj &  Marknad som i 
 dagsläget består av 3 medarbetare och du rapporterar till Chef för Sälj & Marknad. Avdelningen  stöttar TeamOlmeds enheter  runtom 
i landet, vilka består av både kliniska verksamheter och butiker. Placeringen är på  kontoret i Kista och resor inom Sverige kan 
 förekomma i tjänsten.

Dina arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator kommer du att stötta våra enheter med marknads- och kommunikationsaktiviteter så som framtagande 
av marknadsföringsmaterial och innehåll. Du ansvarar för grafisk profil och företagets kommunikation. Du kommer även att ansvara 
för intranätet, hemsidan och vår webbshop, samt våra företagssidor på sociala medier. I rollen ingår bland annat följande ansvar/ 
arbetsuppgifter:
• Ansvarig för marknadsstrategi
• Samarbeta med nordiska marknadskollegor för att stötta lokala nordiska projekt, evenemang och initiativ
• Planera och koordinera reklammaterial, event och innehåll i sociala medier för den svenska marknaden
• Säkerställa att information på våra interna plattformar är uppdaterat
• Hantera bild- och filmhantering
 
Vem vi söker 
Vi söker dig som har avklarad eftergymnasial utbildning inom marknadsföring/kommunikation eller likvärdig utbildning, samt  erfarenhet 
av liknande arbetsuppgifter. Du har mycket god förståelse av tidsplanering och organisering. Du har god datorvana och goda  kunskaper 
i marknadsrelaterade program. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Det är  meriterande 
ifall du har kunskaper av eller intresse för att arbeta med film- och  bildhantering. Som person ser vi gärna att du har ett högt 
 engagemang, är kommunikativ, gillar problemlösning och har ett öga för både detaljer såväl som helheten. Du är van och trivs med 
att arbeta självständigt såväl som i team och du har ett proaktivt mindset. För att du ska trivas hos TeamOlmed är det viktigt att du är 
resultatorienterad,  kundfokuserad, flexibel, bekväm i att periodvis arbeta i högt tempo och tycker det är kul att arbeta i en föränderlig 
organisation.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en modern arbetsplats som är unik i sitt slag och vi arbetar med stort fokus på att ta våra kliniker till  framtidens 
 ortopedteknik. Hos oss kommer du att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på 
att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Inom Össurkoncernen erbjuds medarbetare kontinuerlig utbildning och 
 kompetensutveckling. Du kommer att ha ett ansvarsfullt och viktigt arbete som i slutändan hjälper människor till ett rörligare liv!

Anställningen
Heltid, tillsvidare. Start omgående eller enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.

Varmt välkommen med din ansökan!

Marknadskoordinator till TeamOlmed

Ansökan

Vi tar emot ansökningar via Össurs hemsida, vänligen 
klicka HÄR för att komma vidare.

Om du redan är anställd hos TeamOlmed ber vi dig att 
ansöka via Workday. Du hittar jobbet genom att klicka på 
”Karriär”.

Sista ansökningsdatum är 2023-01-31. Vänligen 
skicka in din ansökan så snart som möjligt, urvalet sker 
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag.

Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?

https://ossur.wd3.myworkdayjobs.com/sv-SE/OssurCareersGlobal/job/Stockholm-Sweden/Marknadskoordinator-TeamOlmed_REQ-2466

