
Nu söker vi en Web Projektledare/Marknadskoordinator!

2022-06-13

Chalmers Konferens & Restauranger är ett expansivt bolag i konstant förändring. Vi finns på
ett flertal ställen i stan, tex. Chalmers Campus Johanneberg, Lindholmen Science Park och
på Universeum. Vi ägs av Chalmers Studentkår och skapar studentnytta i hela vår verksamhet
på olika sätt. Totalt sett driver vi 24 restaurangenheter, två av Göteborgs största
konferensanläggningar, företagsreceptioner samt cateringverksamhet. Vi vill jobba med
hållbarhet i alla led; ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och en hållbar miljöpåverkan. Vi vill
därför att alla som jobbar hos oss ska tycka att det är lika viktigt.
Vi söker dig som kan känna igen dig och bli nyfiken på vad våra kärnvärden har för
betydelse för oss; Pålitlig, Personlig och Passionerad. Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna
på dig.

Arbetsuppgifter

Rollen innebär en specifik men bred uppgift; vår hemsida och kopplade kanaler behöver
förnyelse i funktion & design, vår vision är att den ska få en betydlig mer central roll inom vår

marknadsföring och kommunikation än vad den har idag och därmed skapa
hävstångseffekter för övrig kommunikation och marknadsföring vi gör.

Du blir i denna projektanställning ansvarig för att skapa ett bra underlag för upphandling av
leverantör/samarbetspart av hemsidan och till den kopplade funktioner. Därefter ansvarar du
för att koordinera, utveckla och lansera den under 2023 tillsammans med utvald leverantör.

Utöver det får du en koordinerande roll i andra marknadsprojekt med fokus på digital
kommunikation och digitala funktioner.

Detta får du göra i rollen:

 Vara en aktiv del av den strategiska försäljnings- & marknadsgruppen som
gemensamt driver marknad, försäljning och extern kommunikation i bolaget.

 Arbeta fram, tillsammans med Vice VD, enmålgruppsanalys samt en nulägesanalys
som ska ligga till grund för vidare beslut.

 Ansvara för framtagning av konkret kravunderlag innehållande tänkt kundresa och
upplevelse, design och funktionalitet, konverteringsoptimering (CRO),
sökordsoptimering (SEO) samt digital annonsering.

 Vara kravställare och kontaktyta internt och mot utvald byrå i projektet för ny webb
samt därefter löpande utveckling och lansering.

 Framtagning av relevanta KPIer och nyckeltal att följa vidare efter lanseringen.



 Framtagning av en lämplig struktur och organisation för vidare löpande utveckling
efter lansering.

 Ansvara för att operativt arbeta kontinuerligt med våra digitala kanaler såsom
kampanjer, nyhetsbrev, social media, Google tjänster, andra hemsidor samt vid
behov beställa dessa och andra tjänster av extern samarbetspartners.

Vem är du?

Vi tror du är trygg i dig själv, ser dig själv som en specialist men att du ödmjukt har en vilja
förstå och lära dig mer. Vi söker en person som berättar för oss vad vi ska göra, baserat på
vilka vi är och våra behov! Förutom att vara en bra och självgående projektledare har du
erfarenhet från både operativt och strategiskt arbete inom webb. Därför behöver du;

 Relevant utbildning inom webutveckling eller digital marknadsföring, du behöver ha
förståelse för både B2C och B2B, men har en grundfilosofi att det handlar om H2H.

 Dokumenterad erfarenhet av webbutvecklingsprojekt.
 Dokumenterad erfarenhet kring CRO, SEO och digital annonsering.
 Öga för relevant content och design samt förmågan att tydligt ställa krav mot externa

leverantörer inom områdena.
 Du är datadriven, analytisk och van att arbeta med webbanalysverktyg för att

optimera användarupplevelsen och öka konvertering
 Som person en organiserad doer som proaktivt hittar lösningar och sätt att förbättra

marknadsföring & kommuniktion. En person som dessutom vågar utmana våra sätt att
göra det på!

 Vi söker en person som kompletterar oss kunskaps- & erfarenhetsmässigt, vi söker en
kollega som delar vårt driv, vår energi och positiva inställning till utmaningar som
kommer längs vägen!

Arbetstiden är främst förlagd dagtid måndag – fredag.

Ansök via mail på rekrytering@chalmerskonferens.se senast 2022-07-01 – vi ser gärna
exempel på liknande projekt du genomfört redan i din ansökan.

Vi kommer att göra ett urval och kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.

Anställningsform

Allmän visstidsanställning om 75% i 10 månader med möjlighet till tillsvidareanställning och en
anställning upp till 100%.
Tjänsteman.
Möjlighet finns att delvis arbeta på distans.

Lön

Enligt överenskommelse

Tillträde

2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten, kontakta Eva Tobisson, Vice VD på mail;
eva.tobisson@chalmerskonferens.se

Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!!


