ESCAPE TRAVEL
/ LEDIG TJÄNST

VILL DU BLI RESEBRANSCHENS
BÄSTA DIGITALA MARKNADSFÖRARE?
VI SÖKER DIG SOM
• Brinner för turism! Du har rest mycket och har förmågan
att förmedla resglädjen på ett entusiastiskt sätt.
• Har en utmärkt skrivförmåga – även under tidspress.
• Är insatt i sociala medier. Och du förstår människor. Du
förstår dig även på Facebook Business Manager och
Google Analytics.
• Har ett analytiskt huvud och intresse för digital
marknadsföring - du älskar resultatorienterade tester,
tweaking och geeking.
• Du är snabb och effektiv på video- och bildredigering.
• Har förmågan att jonglera med din berättarteknik för att
locka och engagera olika typer av publik på våra digitala
ytor.
• Du är driven och självgående – men har lätt att samarbeta
med andra.
• Trivs bäst med att arbeta i högt tempo.
• Kommer från en mediebyrå, reklambyrå, press,
resebranschen – eller kanske inget av delarna? Om du har
en känsla och beprövad kompetens så ser vi fram emot
att höra ifrån dig.

Escape Travel är en av Nordens största researrangörer.

HOS OSS FÅR DU
• Ett varierat och kreativt jobb i en enormt spännande
bransch med snabb utveckling. Inga dag är den andra lik.
• Kreativa kollegor med hög arbetsmoral och glimten i ögat.
• Mycket frihet – och mycket ansvar.
• Konkurrenskraftiga villkor.
• Resa! Självklart får du resa!

ARBETSUPPGIFTERNA BESTÅR AV
• Ansvara för bild/video och text på företagets hemsida och
sociala medier och kanaler.
• Textskrivning och bild/videourval till vissa, nyhetsbrev, reseprogram, blogginlägg, presentationer och digitala annonser.
• Vara ersättare för marknadschefen.
• Du kommer att skriva säljande, intresseväckande och inspirerande innehåll
Arbetsgivare

Escape Travel Sweden AB

Anställningstitel

Digital marknadsförare

Tillträde

snarast – senast den 20/9

Varaktighet

Fast

Ansökningarna behandlas fortlöpande.

Escape Travel gruppen omsatte under 2018 närmare 700

Har du frågor om anställningen?

miljoner SEK i Norge, Sverige och Danmark. I Sverige är vi

Frågor om anställningen kan skickas till

marknadsledande på flodkryssningar, aktiva resor till fots och

Magnus Karlsson: magnus@escapesport.se // 033-258850

på cykel samt sportresor. Escape Travel ägs av Per G Braathens

Susanne Sävenholt: susanne@escapetravel.se // 070-8579676

investeringsbolag Braganza, som även äger bl.a BRA Flyg och
resebyråkedjan Ticket.

Säger din magkänsla att «detta är jobbet för mig!» så sänd
in din ansökan med CV och utvalda arbetsprover (text, bild och
video) till magnus@escapesport.se Märk ditt mejl med «Ansökan»

ESCAPETRAVEL.SE

+46 (0)31 7628510

