Populate söker en Digital Marketing Specialist
Vi söker en Digital Marketing Specialist. Rollen innebär att du jobbar strategiskt med att skapa,
optimera och analysera kampanjer på YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn med mera.
Populate är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom film. En ny typ av kommunikationsbyrå, med en samlad kompetens inom kommunikation, storytelling, filmproduktion och spridning.
Vi hjälper våra uppdragsgivare att berätta det som är meningsfullt på ett sätt som berör. 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 mervärde och effekt för våra uppdragsgivare får vi fler
uppdrag och växer stadigt. Vi är nio heltidsanställda konsulter inom film och kommunikation.
Vill du hänga med i vår resa?
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter kombinerat med en flexibel arbetsplats, härliga kollegor
och stor frihet under ansvar. Du kommer att sitta i moderna verksamhetslokaler på
Dragarbrunnsgatan 36c i centrala Uppsala med närhet till caféer, restauranger och gym.

Sammanfattning av kompetensbehov
-

Du har god vana av att arbeta med marknadsföring i sociala medier
Du har stor erfarenhet när det kommer till Google AdWords, och kan både hantera kampanjer
och analysera statistik från dessa
Mycket van användare av Facebook Ads Manager, Facebook Insights och Google Analytics
Erfarenhet av Instagrammarknadsföring och LinkedIn-marknadsföring
Erfarenhet av konsultrollen och film är meriterande
Kunskaper om SEO/SEM och erfarenhet av webbstrategi är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i skrift och tal

Tre egenskaper hos dig som vi uppskattar
-

Driven och proaktiv i ditt arbetssätt
Analytisk
Vänlig

Populate som arbetsplats
Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen. Hur jag trivs med mitt arbete, mina
kollegor och min arbetsplats är viktigt för att må bra i livet. Populate präglas av vänliga och
professionella kollegor. Vi har stor frihet under ansvar och en hög grad av flexibilitet. Hälften av oss 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 och personligt brev till
ehsan.nasari@populate.se via e-post märkt med ”Ansökan Digital Marketing
Specialist”. Anställning påbörjas enligt överenskommelse.

www.populate.se

