
PROJEKTLEDARE  
- SHOPPER MARKETING MED 
FOKUS PÅ KOMMUNIKATON

OM RETAIL HOUSE

Retail House är en nordisk Shopper Marketing byrå med kontor vid Norrtull i Stockholm. Vi är ett 
kunskapsföretag och i våra tre affärsområden Consult, Create och Activate har vi specialister som 
med sin kompetens och erfarenhet kan få ett varumärke att synas och sticka ut just där målgruppen 
fattar sina köpbeslut. Det innebär att vi tar fram strategier och kommunikation såväl som att faktiskt 
genomföra aktiviteter i butik. 

Med vår breda erfarenhet av shopper, varumärke och handel, tar vi fram och skapar lösningar med 
relevant varumärkeskommunikation som driver försäljning. Våra 500 medarbetare runt om i landet 
genomför mer än 15 000 event, demonstrationer och merchandising-uppdrag i butik varje år. 

Vi tror att marknadsföring gör mest nytta där shoppern fattar sitt köpbeslut, oavsett om det är i butik 
eller digitalt.

DIN ROLL SOM PROJEKTLEDARE

Vi söker dig som brinner för att förenkla budskap till en fungerande kommunikation mot Shoppern. 
Du kommer tillsammans med våra kunder skapa koncept och kampanjer som gör skillnad och ger 
resultat.

Du kommer att ha stöd av duktiga formgivare och strategiska rådgivare, men det är ytterst du som 
håller ihop projekten mot kunderna. I rollen som projektledare på Retail House kommer du att 
arbeta med både korta och långa projekt. 

Gemensamt för alla projekt du ansvarar över är att de innehåller hela processen, från idé/strategi till 
genomförande. Viktiga uppgifter i projektledarrollen är att strukturera upp processen idémässigt, 
ha viktig input till vilken typ av kommunikationsinnehåll vi skall ha samt ge förslag på vilka typer av 
kommunikationsenheter vi skall använda oss av. Kostnads- och intäktsansvar för projektet ligger också 
i ansvaret.



PROJEKTLEDARE - SHOPPER MARKETING MED FOKUS PÅ KOMMUNIKATON

KOMPETENSKRAV

Ett krav är att du har minst två års erfarenhet av Trademarketing, Shopper Marketing eller liknande.

Vi vill att du är utbildad civ. ek eller motsvarande.

EGENSKAPER

För att lyckas i rollen ser vi att du har följande egenskaper:

•	 Visionär	och	entusiasmerande,	samtidigt	som	du	är	tydlig	i	ditt	ledarskap	och	i	din	kommunikation.
•	 Flexibel,	lösningsorienterad	och	trivs	i	en	föränderlig	miljö.
•	 Lätt	för	att	skifta	fokus	mellan	helhet	och	detaljer	samt	mellan	kort	och	lång	sikt.
•	 Förmåga	till	både	strategiskt	tänkande	och	praktiskt	genomförande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din energi då du kommer att har en central roll 
hos oss. 

SÅ HÄR SÖKER DU

Skapa ett kollage som bara består av bilder där du beskriver dig som person.

Rangordna	följande	sex	styrkor	och	svagheter	hur	dem	passar	in	bäst	på	dig	där	1	är	det	som	stämmer	bäst,	
till	den	som	passar	in	minst	på	dig	är	6.	Motivera	varför	du	har	rangordnat	som	du	har	g jort.

SEx STyRKOR 

1.   Tydlig
2.   Handlingskraftig
3.   Socialt kompetent
4.   Visionär
5.   Modig
6.   Affärssinne

SEx SVAGHETER

1.   Prestigefull
2.   Solodribblare
3.   Slarvig
4.   Oflexibel/fyrkantig i mitt tänkande
5.   Illojal
6.   Oengagerad

Maila	in	din	ansökan	innehållande	CV,	personligt	brev,	kollage	och	rangordning	på	svagheter	&	styrkor	till	
projektledare@retailhouse.se	
Vi vill ha din ansökan snarast och arbetar löpande med rekryteringsprocessen.

Vi f inns tillgängliga för frågor runt anställningen efter den 10 augusti: 
KONTAKTPERSON HR MANAGER LISA GUSTAFSSON, 0708-81 26 05

Anställningen	är	en	tillsvidareanställning.	Vi	tillämpar	provanställning.

S:t Eriksgatan 121D, 113 43 Stockholm


