
Vi söker en marknadskoordinator/grafisk designer

Abstracta expanderar och behöver bli fler medarbetare. Vi söker en strukturerad marknadskoordinator / grafisk 
designer på heltid till vår marknadsavdelning i Lammhult. Vi kan erbjuda en utvecklande roll med varierande 
arbetsuppgifter, stor frihet och bra förmåner. Vi sitter i nyrenoverade, inspirerande kontorslokaler och kombinerat 
showroom med trevliga kollegor och en härlig gemenskap i hjärtat av möbelriket i Småland. 

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta men inte begränsas till:
• Uppdatera hemsida samt skapa innehåll till våra interna plattformar och kanaler
• Uppdatera och skapa innehåll till våra externa plattformar och partners
• Producera och projektleda arbetet med våra prislistor
• Producera grafiskt innehåll och utskick anpassat för olika kanaler och plattformar
• Underhålla rumsliga utställningen i Lammhult
• Medverka vid fotograferingar, filminspelningar och mässor, assistera på plats
• Producera material till nyhetslanseringar och mässor
• Presentationsmallar och övriga grafiska malldokument

Kvalifikationer:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning kommunikation eller grafisk/webbdesign
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av liknade arbetsuppgifter
• Ett skarpt öga för grafisk design och typografi
• Erfarenhet av att producera rörligt material och foto
• Stark planerings-, organisations- och problemlösningsförmåga
• Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite
• Goda kunskaper i Wordpress och Mailchimp
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av EasyCatalog plug-in är meriterande
• En stark förståelse för och intresse av inredning och möbeldesignbranschen

Anställningsform: Tjänsten är på 100 % och börjar med en provanställning på sex månader. Intervjuer sker löpan-
de och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så se till att skicka in din ansökan redan 
idag till philippa.green@abstracta.se, inklusive CV och portfolio, så snart som möjligt men senast 25 maj 
2022. Frågor besvaras av marknadschef Linus Berglund 070-44 00 162. Vi ser fram emot din ansökan!

We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt designföretag med lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion och produkt-
utveckling sker i egen fabrik i Lammhult, Småland. Som marknadsledare i Norden strävar vi alltid efter att hitta 
innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att skapa bättre ljudlandskap i olika typer av miljöer. 
Abstracta är verksam sedan 1972 och är inne i en expansiv fas både inom Sverige och utomlands. Företaget är en 
del av börsnoterade koncernen Lammhults Design Group.


