Under årens lopp har 3Ms innovationer förbättrat vardagen för hundratals miljoner människor över hela världen. Vi har gjort mörkerkörning enklare, byggnader säkrare och hemelektronik både lättare, mindre energikrävande och mindre skadlig för miljön. Vi finns i mer än 70
länder och arbetar inom fem affärsområden; Hälsovård, Konsument, Industri, Energi & Elektronik samt Säkerhet & Grafiska system.
Har du erfarenhet inom CRM och grafisk design och vill till ett spännande och innovativt företag?

3M söker Sales & Marketing Services Coordinator
Arbetsbeskrivning
Som Sales & Marketing Services Coordinator ingår du i ett team med ansvar att genomföra sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Vi arbetar
som en inhousebyrå till våra fem affärsområden på både nordisk och lokal nivå.
Du kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för support och underhåll av vårt CRM-system samt grafisk formgivning. Utöver detta kommer du också att genomföra andra marknadsaktiviteter.
Vem är du?
Vi tror att du är mycket effektiv och har god förståelse för marknadsföring. Du skall ha lätt att samarbeta med kollegor och partners och
vara bra på att kommunicera med människor. Rollen är operativ och därför krävs det att du är driven och uthållig.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har
• kunskaper inom grafisk formgivning (InDesign och Photoshop).
• erfarenhet av CRM-system.
• mycket goda kunskaper inom Office-programmen (Word, Excel, PowerPoint m.m.)
• god kommunikationsförmåga både på engelska och svenska, såväl skriftligt som muntligt
• ett strukturerat och proaktivt arbetssätt och vana vid att arbeta med flera olika projekt parallellt
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande är meriterande för tjänsten. Uppdraget är ett vikariat på cirka ett år som startar i början av
hösten. Placeringsort är vid vårt huvudkontor i Sollentuna.
Vi erbjuder
3M är ett unikt företag med sin bredd i erbjudande och närvaro på oräkneliga marknader. Vill du arbeta i ett företag med spännande
produktportfölj, högt förändringstempo och med en stark värdegrund kanske detta är något för dig?
Ansökan
Välkommen att söka snarast, i den här rekryteringen samarbetar vi med We Select och du skickar din ansökan och CV till
maria.edwertz@weselect.se. Ansökningarna hanteras löpande så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten,
kontakta Maria Edwertz på tel. 0727-260018. Sista ansökningsdag är 20 augusti.
Välkommen med din ansökan!
3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och
50 000 produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 1,9 miljarder kronor år 2012. För hela koncernen var motsvarande siffra 30 miljarder dollar.
3M Svenska AB har ca 600 anställda och huvudkontor i Sollentuna. För mer information, se www.3M.com eller www.youtube.com/user/3M.

