
Vi behöver ytterligare en till vårt team 

Dina erfarenheter
Du som söker har viss erfarenhet av 

företagsutveckling, är troligen i början av din 
karriär och har högskoleutbildning eller annan 

utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har intres-
se för frågor som rör marknadsföring, 

företagsutveckling och entreprenörskap, gärna med 
internationell inriktning. Eftersom rollen innebär 

internationella kontakter förutsätter vi att du både 
talar och skriver engelska på hög nivå. Goda 

datorkunskaper, med erfarenhet av program som 
InDesign eller motsvarande, samt körkort är ett 

krav för tjänsten och det ses som meriterande om 
du har kunskap och intresse för marknadsföring. 

Vi behöver förstärka vårt team i Jönköping med ännu en person. Vi söker mu en marknadsinriktad 
projektresurs. Som projektanställd hos Enterprise Europe Network (EEN) kommer du att supporta våra

 internationella affärsrådgivare med allt vad det innebär.  Du kommer bland annat ansvara för vår 
marknadsföring såväl analogt som digitalt, hjälpa till att förmedla internationella affärskontakter, vara med 

att arrangera olika workshops och seminarier samt ansvara för viss administration. 

Din kompetens

Din kompetens och engagemang bidrar till våra 
kundföretags framgång och du blir en viktig 

spelare i vårt team. Arbetet innebär både kontakt 
med företag, organisationer och EEN-kollegor 

regionalt, nationellt och internationellt.  

Du som person
Som person är du självständig och initiativtagande 
med ett prestigelöst förhållningssätt. Du har lätt att 
sätta dig in i olika områden, trivs med utåtriktat 
arbete och är bra på att bygga goda relationer. Du 
drivs av att ge det lilla extra i allt du gör. Arbetet 
kräver att du är resultatinriktad och gillar att ha 
många bollar i luften samtidigt. Vi lägger stor vikt vid 
dina personliga egenskaper. 

Sök tjänsten 
Du söker tjänsten via e-post till 
jobbansokan.jonkoping@almi.se och bifogar CV 
samt personligt brev. Urval sker löpande och vi
återkopplar om vi tror att du är en kandidat till 
tjänsten. Vi tänker oss att du påbörjar din tjänst 
någon gång under perioden maj-augusti 2017.
Projektanställningen gäller 24 månader.

Vill du marknadsföra oss? 

?


