Sälj- och Marknadsassistent med öga för språk
Greater Than är en Stockholmsbaserad tech-start-up som växer rekordsnabbt och behöver stärka upp
marknadsteamet. Är du flytande i franska, tyska eller spanska? En snabblärd doer? Gillar kommunikation och är
fena att kavla upp armarna när det behövs? Då är detta rollen för dig!
Arbetsbeskrivning
I den breda rollen som marknadsassistent hos oss jobbar du nära marknads- och säljchef med dagliga uppgifter.
Dina språkkunskaper som flytande fransk-, tysk- eller spansktalande kommer att spela en viktig roll i vårt arbete
med att etablera oss internationellt, där du är delaktig i allt ifrån kundmöten till framtagning av produkter och
kommunikativa insatser på flera språk. Målet med rollen är att vara en nyckelspelare mellan sälj- och
marknadsteamet, där du kommer att få vara med och optimera processer, leda egna projekt och vara
marknadschefens förlängda arm i båda teamen.

Dagligdags kommer du att vara delaktig i allt ifrån säljaktiviteter och orderhantering till att skriva pressreleaser,
webbtexter och inlägg på sociala medier. Du kommer även få bistå i utvecklingsprojekt för att säkerställa att
produkterna vi skapar fungerar på olika språk.
Målet med rollen är att vara spindeln i nätet i båda teamen, vilket kräver en flexibilitet och förmåga att snabbt
hoppa på projekt där din kunskap behövs.
Teamet hos oss
Hos oss jobbar du med ett passionerat team på 24 personer som sitter på Karlavägen i Stockholm. Vi är ett
expansivt företag som brinner för att våra medarbetare ska växa och utvecklas. Organisationen har högt i tak, ett
modernt ledarskap och en go-getter-mentalitet där vi hjälper varandra och hittar ytor för våra medarbetare att
fördjupa sin kunskap och stärka sin karriär hos oss.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lättlärd, engagerad och drivs av att utvecklas. Du är flytande i franska, spanska eller tyska och
tycker om att uttrycka dig i tal, bild och skrift. Du kan ikläda dig många olika hattar samtidigt och älskar att ta dig
an nya utmaningar. Du är strukturerad, tar gärna tag i förbättringsområden och drar dig inte för att kavla upp
ärmarna när det behövs.

I rollen kommer du snabbt att kunna ta mer ansvar i takt med bolagets och din egen utveckling. Trivs du i en
dynamisk och miljö med mycket energi, högt tempo och nära samarbete med dina kollegor har vi alla
förutsättningar att kunna ge varandra en skjuts framåt!
Din profil:
• Avslutad utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller sälj
• Kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
• Kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, något av språken franska, tyska eller spanska
• Bonus: 1-2 års erfarenhet av marknads- eller säljassisterande arbete eller motsvarande
Övrigt
Tillsvidareanställning med heltidsomfattning. Start så snart som möjligt.
Placeringsort: Stockholm.

Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Försäljnings- och
marknadschef Jimmy Palmqvist, jimmy.palmqvist@greaterthan.eu. Intervjuer sker löpande.
Maila CV och personligt brev till nyttjobb@greaterthan.eu snarast möjligt.
Om oss - techbolaget som utmanar försäkringsbranschen
Vi är ett InsurTech-bolag som växer snabbt både i Sverige och internationellt. Vi använder AI, ML och Big Data för att prissätta
risker och följa upp sin bilkörning ur ett miljömässigt perspektiv. Vi jobbar med vår egen bilförsäkringsprodukt Enerfy, där vi
gör det möjligt för våra kunder att endast betala för de mil de själva kör, men också med att utveckla white label-lösningar för
våra kunder och samarbetspartners.

