Vad gör Nobina
Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra
aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige,
Norge, Finland och Danmark. I tillägg erbjuder Nobina expressbusstrafik i Swebus regi på den
svenska marknaden.
Vilket värde skapar Nobina
Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Vår
framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och
lägre samhällskostnader. De övergripande finansiella målen för vår verksamhet är att generera
en stabil och lönsam tillväxt.

Nobina i Skövde söker en marknadsförare som vill vara
med och skapa framtidens bästa resande.
Tjänsten som marknadsförare innebär att du projektleder och ansvarar för att planera,
förankra, genomföra, följa upp, analysera och utvärdera kampanjer. Ut mot kund arbetar vi
alltid med vår uppdragsgivares varumärke och i Skaraborg är det Västtrafik.
Du bör ha följande kvalifikationer:

Erfarenhet:
•
•
•
•
•

Högskolekompetens eller annan eftergymnasial utbildning inom
marknadsföring/kommunikation
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av att arbeta med program som ingår i Adobe creative suite samt Microsoft
Office
Projektledning
Van beställare av tjänster från reklam- och media byråer

Personlighet:
•
•
•
•
•

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Kreativ och nytänkande
Uthållig och förmåga att arbeta långsiktigt mot uppsatta mål.
Strukturerad och noggrann
Förmåga att skapa och leverera enligt plan

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålder och könsfördelning samt etnisk och kulturell
mångfald tillför verksamheten. Mer information om Nobina AB finner du på vår hemsida
www.nobina.com. Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HRPartner i Väst AB.
Vill Du veta mer är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson på
070-670 57 18. Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk senast 2018-01-12 via
e-post till jobb@hrpartnerivast.se.

