Populate söker en digital kommunikatör med inriktning mot
projektledning inom film
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter, en flexibel arbetsplats
med stor frihet under ansvar och en marknadsmässig lön. Du kommer att sitta i moderna
verksamhetslokaler i centrala Uppsala med närhet till caféer, restauranger och gym.
Populate är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom film. Under 2016 kom vi på en
tredje plats i Regi:s kundnöjdhetsstudie ”Årets byrå” och fick flertalet priser för våra filmer, bland
annat i Cannes. Genom att skapa effekt för våra uppdragsgivare får vi fler uppdrag och växer
stadigt. Vi är nio heltidsanställda konsulter inom film och kommunikation och sitter i moderna
verksamhetslokaler på Dragarbrunnsgatan 36c i Uppsala.
Nu söker vi en erfaren digital kommunikatör med inriktning mot projektledning inom film.

Sammanfattning av kompetensbehov
Vi tror att du har erfarenhet av följande:
-

Kommunicera med kunder kring målgrupp, budskap samt önskad (och rimlig) effekt av
insatsen utifrån budget, tidsplan och kvalité
Trygg i konsultrollen och ett intresse för kundens behov
Erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning
Erfarenhet av projektledning, service, kundbemötande och relationskapande

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ansvara för dina kunder och utveckling av deras kommunikation
med fokus på film. Du ska utifrån kundernas behov hjälpa de med rådgivning och kloka beslut så att
de får så stor effekt som möjligt i sina projekt. De kunder som du kommer att ansvara för är stora
organisationer inom privat eller offentlig sektor. Du är med i uppstarter av projekt, ansvarar för offert,
avtalshantering och projektekonomi, leder arbetsgrupper och har huvudansvar för att leveranser sker
enligt överenskomna kvalitetskrav, tidsplaner och budgetar.
Du måste vara en trygg kommunikatör och ha en vana av att jobba med kommunikation som ett
strategiskt verktyg för att uppnå målsättningar. Som person är du analytisk, strategisk lagd
relationsskapare, gillar utveckling och är prestigelös.
Vi lovar dig en utvecklande och dynamisk arbetsplats med trevliga kollegor.

Populate som arbetsplats
Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på vår arbetsplats med våra kollegor. Hur man trivs med sitt
arbete, arbetsplats och kollegor är en viktig pusselbit för att vi ska må bra i livet. Populate är en
arbetsplats som präglas av vänliga och professionella kollegor. Vi har stor frihet under ansvar och en
hög grad av flexibilitet. Så länge du är resultatfokuserad och driven spelar det mindre roll var arbetet
utförs. Hälften av kollegorna är småbarnsföräldrar, så om sanningen ska fram blir det inte så mycket
afterwork. Men vi har väldigt trevligt ändå. Vi har en åldersspridning från 24 till 50. Eftersom vi arbetar
för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.

Låter det intressant? Skicka din CV till ehsan.nasari@populate.se via e-post märkt med
”ansökan projektledare”. Anställning påbörjas enligt överenskommelse.

www.populate.se

