Røros Metall er en over 75 år gammel tradisjonsrik familiebedrift på Røros, og det er tredje
generasjon som i dag driver industribedriften videre. Røros Metall AS har i dag 46 ansatte og
omsetning på 220 millioner med solide resultater. Bedriften er i vekst og vi har store ambisjoner for
videreutvikling av både produksjonslinjer og produktportefølje. I 2021 flyttet vi produksjonen hjem og
lanserte RørosHetta Sense, som er verdens smarteste kjøkkenhette. Vi har topp moderne utstyr, god
økonomi og lønnsom drift. Merkevaren RørosHetta er godt etablert og i 2022 vil vi levere over
40 000 kjøkkenhetter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.
Røros Metall søker nå etter

Marketing Koordinator
Vi vokser og styrker nå markedsavdeling på Røros med en Marketing Koordinator i 100% stilling for å
rigge oss for ytterligere vekst.
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere våre markedsaktiviteter.
• Innholdsproduksjon til nettsider, kataloger og andre relevante medier.
• Skape engasjement og synlighet i sosiale medier.
• Utvikling og oppdatering av våre nettsider og øvrige digitale flater.
• Støttefunksjon til vårt salgskorps ved å lage presentasjoner, kampanjer,
salgsdokumentasjon etc.
• Være med i utvikling av bedriftens profilhåndbok samt sikre at vår identitet og verdier
gjenspeiles i all markedsføring.
Vi ønsker at du:
• Har relevant høyskoleutdanning innen markedsføring og kommunikasjon.
• Er god på sosiale medier.
• Er kreativ og er faglig engasjert.
• Har en brennende interesse for markedsføring og sosiale medier.
• Har erfaring med google analytics og andre analyseverktøy.
• Har du i tillegg kjennskap til InDesign/Photoshop/Premiere Pro vil det være en fordel.
Vi ønsker at du er:
• Nøyaktig, effektiv, kreativ og løsningsorientert.
• Du jobber godt selvstendig, men trives også med å jobbe i team.
• Trives godt i et hektisk, men effektivt arbeidsmiljø.
• Svært godt formidlingsevner skriftlig og muntlig så vel på engelsk og norsk.
• Gode datakunnskaper.
• Serviceinnstilt ovenfor kunder, leverandører og kollegaer.
Vi tilby:
• Hyggelig og effektivt arbeidsmiljø.
• Faglig og personlig utvikling.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Konkurransedyktige betingelser.
• Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Marketing Koordinator Beate Schjølberg på telefon
99 48 56 84.
Søknad med CV sendes innen 18.12.2022 til beate@roroshetta.no
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