Digital kommunikatör & Studentrekryterare
Vi söker dig som älskar att förändra människors liv genom utbildning och internationella
erfarenheter!
STUDIN- Study International - representerar och marknadsför utländska universitet och
skolor i Sverige och rekryterar studenter till universitetsutbildningar, språkresor och
internships utomlands. STUDIN grundades 1990 och är ett kunskapsföretag med
spetskompetens inom utlandsstudier och utbildningar utomlands.
Du kan läsa mer om oss här: https://www.studin.se/
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare
Digital kommunikatör & Studentrekryterare
Arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt med marknadsföring och produktion av digital
utbildningsinformation för rekrytering av studenter till de universitet vi marknadsför. Du
ansvarar även för digitala kampanjer samt innehåll till websidor.
Parallellt arbetar du med studentrekrytering och har kontakt med presumtiva studenter
genom bl.a e-mail, telefon, sociala medier, webinars, skolbesök och utbildningsmässor. I
arbetsuppgifterna ingår även att coacha och administrera ansökningsprocesser genom
direktkontakt med våra internationella samarbetsskolor.
Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademisk examen inom t.ex kommunikation/information/marknadsföring
Erfarenhet av digital marknadsföring
Kompetens i InDesign, Photoshop och webredigering (wordpress)
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Du skall ha studerat utomlands och gärna ha andra internationella erfarenheter
Du skall ha arbetat minst 3 år inom ett relevant arbetsområde
Du känner dig bekväm med att arbeta i Mac-miljö
Du skall ha B-körkort

Du kan skriva inspirerande SEO anpassade texter på ett enkelt och snabbt sätt. Du har även
en utvecklad grafisk känsla.
Ditt arbete innebär många kontakter på olika nivåer, varför det är viktigt att du är
kommunikativ och pedagogisk. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och
strukturerad. Arbetet kräver att du är självgående och kan möta deadlines.
Du har ett genuint intresse för utbildning, är allmänbildad och har en internationell utblick.
Du är även serviceinriktad och tycker om att arbeta under eget ansvar med ett flertal olika
och varierande uppgifter samtidigt.
Du är resultatinriktad och trivs med att arbeta i ett högt arbetstempo och i en liten
organisation där mycket eget ansvarstagande och egna initiativ både krävs och uppskattas.
I tjänsten ingår även att resa i Sverige och utomlands.
Vi är ett litet team som sitter på ett centralt beläget boutique office i Göteborg. Du kommer
att arbeta i en dynamisk och internationell arbetsmiljö. Din roll är självständig och det ges
stora möjligheter att påverka verksamhet och resultat.
Intresserad?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jan Norlin på jan@studin.se
Vi sätter igång direkt med intervjuer så ju förr du söker desto bättre.
Tillsvidareanställning
Arbetstid Heltid
Ersättning Fast lön
Ansökningar tas emot löpande
Storgatan 25, 411 24 Göteborg +46 (0) 31 13 80 85 info@studin.se www.studin.se

