Är du vår nya PR- och marknadsassistent?
Vill du bli en del av ett framgångsrikt team bakom en av Sveriges ledande distributör
inom hårvård, hudvård och makeup? Vill du arbeta med några av Sveriges starkaste
varumärken inom skönhet?

Om Kraft Group
Kraft Group AB är en väletablerad distributör sedan 1991. Det är ett familjeägt
företaget och har sedan starten varit
trogen sin affärsidé – att långsiktigt
leverera den bästa servicen och de bästa
produkterna till marknadens bästa återförsäljare.
Johan, Petra och Robert, alla med efternamnet Kraft, har under sina verksamhetsår byggt upp ett av Sveriges största
distributörsföretag inom professionell
skönhet samt en hudvårdskedja med
namnet Lenhud. Idag representerar Kraft
Group elva internationella varumärken på
den svenska marknaden inom premium
hud- och hårvård. Några exempel är Davines, Unite och label.m på hårsidan samt
Medik8, PÜR, Bioline och Comfort Zone
på hudsidan. Kraft Group driver även fem
egna hudvårdssalonger under namnet
Lenhud. Dessa salonger är placerade i
södra Sverige samt i Stockholm.

icke vinstdrivande certifiering inom hållbarhet. De B Corp certifierade företagen
har förändrat sitt förhållningssätt till omvärlden, utan att göra avkall på vinst, och
använder sin kommersiella plattform för
att fokusera på B Corps fyra grundpelare:
ledning, socialt engagemang, medarbetare och miljö.
Vi behöver nu stärka vårt PR- och
marknadsteam och söker därför en
PR- och marknadsassistent.

Kraft Group har idag 65 medarbetare och
omsätter ca 130 MSEK. Huvudkontoret
finns i centrala Malmö och på Östermalm i
Stockholm hittar du företagets showroom
och utbildningsenhet.

Om rollen
Som PR- och marknadsassistent jobbar du
nära vår PR- och produktchef samt marknadsavdelningen. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att inkludera översättningar, textbearbetning, pressrelaterade aktiviteter som att skriva pressreleaser, upprätthålla presslistor, bildhantering, uppdatering av vissa sociala kanaler, eventplanering samt allmänna marknadsaktiviteter. En del kommer även att inkludera att
förse våra online kanaler med data kring
nylanseringar, prisjusteringar etc. För rätt
person finns möjlighet att växa och i framtiden ta eget ansvar för vissa delar.

Sedan 2018 är vi stolta att vara B Corp
certifierade, vilket är en internationell,

Du rapporterar direkt till PR- och
produktchef.

Är du vår nya PR- och marknadsassistent?
Kvalifikationer
• Mycket god kunskap i svenska, både tal och skrift. God kunskap i engelska.
• Erfarenhet av översättning och textbearbetning.
• Gärna erfarenhet av e-handel.
• Goda kunskaper i Excel.
• Minst 3 års erfarenhet inom PR- och marknadsföring.
• Utbildning inom PR- och marknadsföring.
• Kunskaper i bildhantering.
• Erfarenhet av eventplanering.
• Förståelse för varumärkens olika identiteter och positionering.
• Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Egenskaper
• Självgående och initiativtagande.
• Du har ett genuint intresse för skönhet och gärna extra kunskap kring hår
(frisör eller stylist är meriterande men inte ett krav).
• Du har känsla för detaljer.
• Du har själv ett öga för vad som behöver prioriteras och håller deadlines.
• En positiv attityd.
Låter tjänsten som något för dig?
Tjänsten är heltid och placerad på vårt kontor på Östermalm i Stockholm.
Skicka in dinansökan, innehållande CV och personligt brev, till
Therese Jirving på therese.jirving@jkraft.se.
Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt men senast den 28 november.
Ange ”PR- och marknadsassistent” i ämnesraden vid ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande och rollen kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Tjänsten: Heltid 100%
Anställningsstart: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägning.
Placering: Stockholm
Har du frågor om tjänsten kontakta PR- och produktchef
Therese Jirving på therese.jirving@jkraft.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
Hälsningar Kraft Group

