Vi söker en administratör/marknadsassistent till ett
föräldravikariat på Calmino group AB, Göteborg
Vår nuvarande administratör/kommunikatör skall gå på föräldraledighet och nu söker vi en ersättare.
Tjänsten innehåller flera olika administrativa uppgifter, men beroende på din bakgrund och drivkraft kan
tjänsten komma att utvecklas. Då Calmino group befinner sig i en tillväxtfas kan det även bli aktuellt att
tjänsten går från vikariat till fast tjänst med en större omfattning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
-

Administration i form av bland annat order- och dokumenthantering.

-

Löpande arbete med organisationens hemsidor, domäner och sociala medier.

-

Utformning och spridning av nyhetsbrev och annat informationsmaterial.

Personliga egenskaper
-

Då vi befinner oss i en tillväxtfas är det viktigt att du gillar att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där
rutiner och system förnyas och förutsättningar förändras. Du måste snabbt kunna sätta dig in i och
utvecklas med nya arbetsuppgifter.

-

För att trivas hos oss behöver man därför vara nyfiken, engagerad och lösningsorienterad.

-

Det är viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta självständigt.

-

Du är bra på att kommunicera och att samarbeta i team.

Kvalifikationer
-

Utbildning på minst gymnasienivå och några års erfarenhet av kvalificerat administrativt
servicearbete. Andra typer av utbildningsbakgrund kan komma till nytta och vi kommer att lägga
stor vikt vid dina personliga egenskaper.

-

Goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig välformulerat i tal och skrift.

-

Goda datakunskaper – Office-paketet och gärna erfarenhet av att jobba med databaser och
bildredigeringsprogram.

-

Erfarenhet från arbete inom läkemedels-/livsmedelsindustrin samt kvalitetsarbete är meriterande.

Ort: Göteborg

Start: 20190115

Omfattning: Deltid 50%

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, föräldravikariat ca 12 mån

Om Calmino group AB
Calmino group AB är ett mindre forsknings- och utvecklingsbolag lokaliserat vid Sahlgrenska Science
Park med ett flertal akademiska och industriella samarbeten. Utöver egna varumärken inom hälsa och
välbefinnande utför vi även produktutveckling åt andra företag. Våra kunder är både svenska och
internationella.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Vid frågor kontakta Tobias Kisker, 031-40 92 40, info@calmino.com
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

