COPYWRITER WEBDESIGNER
PMH växer och vi behöver fler som vill vara med att bygga vår framtid i den digitala världen. Vi ser gärna att Du har
intresse för webben och dess möjligheter. Har du inte alla kvalifikationer som vi söker, men tror du är rätt person för
jobbet så tveka inte att kontakta oss.
Vi söker vi nu en tjänst inom COPYWRITER Webdesign. Din huvuduppgift blir att förbättra och stärka vår
kommunikation via våra hemsidor, SEO och grafisk produktion i bild och text. Du ska kreativt utveckla vår
kommunikation B2B. Du kommer även jobba med våra systerföretags (YstaMaskiner AB och Matek AB)
marknadsföring.

Som person är du:
- Lysande på att förmedla idéer och värderingar i bild och text.
- Kreativ med öga för design och idé.
- Positiv och energisk som gillar utmaningar.
- Produktiv, stresstålig och lagspelare.

Kvalifikationer för tjänsten:
- Kunskaper i Adobe Photoshop, InDesign samt Microsoft Office.
- Skapa kommunikativa & säljande texter.
- Starka SEO kunskaper.
- Tidigare erfarenhet av något CMS eller webbplattform.
- Svenska och engelska i tal och skrift.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara:
- Skapa och uppdatera innehåll och texter på våra webbplatser.
- Kontinuerligt arbeta med SEO-optimering, On-Page och Off-Page.
- Grafisk produktion för print och webb.
- Skapa säljande och intressanta presentationer.

Meriterande:
Portfolio från tidigare uppdrag är önskvärt, tidigare erfarenhet från B2B marknadsföring är meriterande.

Arbetsprov:
Vi är nyfikna på hur dina kreativa och kommunikativa förmågor är, men även vilka SEO kunskaper ni har. Därför kan
ett enklare arbetsprov bli aktuellt för de sökande som vi väljer att gå vidare med.
Vi erbjuder god samhållning med lagkänsla, aktiv friskvård samt trivselaktiviteter. Organisationen som du blir en del
av är effektiv och flexibel med korta beslutsvägar. Tjänsten är placerad i Ystad och tillsättning är enligt
överenskommelse, heltid/deltid.
Vi bearbetar ansökningarna löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast på info@pmh.se
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PMH International AB är ett ledande företag inom
tillverkning, handel och marknadsföring av
lyftutrustningar samt PMH-Hallen för lager, industri och
uthyrning. PMH är familjeägt och omsätter cirka 130
MSEK, med 30 medarbetare beläget i Ystad.
I koncernen ingår även YstaMaskiner AB och Matek AB.

