
 

 

 
 
Vi söker marknadskoordinator/kommunikatör! 
 
Trivs du i en föränderlig miljö med stora möjligheter att påverka? Tycker du om att ta ansvar och 

uthålligt driva ditt arbete? Skolportengruppen söker en driven marknadskoordinator/ kommunikatör. 
 

Skolportengruppen består av tre företag, Skolporten, Arete Akademi samt Ifous, med sammanlagt ett 

20-tal anställda. Det innebär att vi erbjuder ett, å ena sidan, operativt uppdrag för dig som tycker om 

att hugga in i det som behöver göras, men å andra sidan även består av viktiga inslag av strategiskt 

arbete. 

 
Vi söker en marknadskoordinator/kommunikatör med uppdrag att ansvara för all vår marknadsföring 

för Arete Akademis kursverksamhet. Tjänsten innefattar dessutom att vårda och utveckla räckvidden 

av Skolportens nyhetsbrev och forskningsmagasin samt stödja marknadsföringen av Skolportens 

konferenser. Du ansvarar för företagens registerhantering. Du förväntas genomföra 

marknadsaktiviteter och välja kanaler för strategisk marknadsföring. Du tar ansvar för vår närvaro i 

sociala medier. I tjänsten ingår ansvar för produktion av trycksaker, informationsblad, 

pressmeddelanden och annonsmaterial samt uppdatering och utveckling av Arete Akademis 

webbplats. 

 
Vi söker dig som: 

-       kan formulera dig väl i tal och skrift 
-       har relevant utbildning, t.ex. Berghs eller högskole/universitetsexamen 
-       har några års erfarenhet av marknadsföring och varumärkesbyggande arbete 
-       har goda kunskaper inom Adobe CS och MS Office 
-       har erfarenhet av att arbeta med SEO 

 

Det är meriterande om du: 
-       har erfarenhet av att arbeta i WordPress och med program som Apsis eller Epostservice 
-       har erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med sociala medier 
-       har erfarenhet av att arbeta med skolfrågor, professionsutveckling eller utbildningsvetenskaplig 

forskning 

 
Som person är du driven, strukturerad och har god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Då 

tjänsten innebär många kontakter, såväl interna som externa, utgår vi från att du har lätt för att 

samarbeta och skapa förtroende. Vi lägger stor vikt på förmåga till självständigt arbete. 
Tjänstgöringsgrad är mellan 70-100%.  Vi sitter i centrala lokaler vid Slussen i Stockholm. 
 

Skolporten AB är en erkänd nyhetsförmedlare inom skola och förskola. Vi har funnits sedan 1999 och 

når dagligen en mycket stor andel av alla lärare, skolledare och beslutsfattare inom Skolsverige. 

Genom våra konferenser och utbildningar är vi en av skolans stora fortbildningsaktörer.  

 
Välkommen med din ansökan!  
Dock senast 20 januari 2017. Mejla till per.reinolf@skolporten.se  
Har du några frågor? Välkommen att kontakta Per Reinolf 0704-334544 eller Hedda Lovén 073-

7084144 
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