
                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 
Torvalla Bil söker en marknadskoordinator till vårt härliga Team 

 
Torvalla Bil är ett familjeföretag med drygt 40års erfarenhet i bilbranschen.  
Under åren har vi vuxit till en koncern med dryga 110 medarbetare och etablerat oss på fyra orter i 
södra Stockholm: Albyberg, Haninge, Sätra och Värmdö. 
 
Vi fortsätter att växa och söker nu en till Marknadskoordinator till vårt marknadsteam.  
Tillsammans med två andra kollegor kommer du vara en del av företagets synlighet och 
marknadsutveckling. 
 
Arbetstider: 
Måndag – Torsdag: 09:00 – 18:00 
Fredag: 09:00 – 17:00 
Arbetsplats: Torvalla Bil Albyberg 
 
 
Arbetsuppgifter 
* Ansvarig över våra sociala medier (Facebook, Instagram, Linked-In & Youtube)   
 
* Ansvarig över SEO / SEM / SEA via Google – Ads 
 
* Du ska sköta utskick, innehåll, design & uppföljning av våra nyhetsbrev.  
 
* Uppdateringar och underhåll av vår hemsida som bilder & text.  
 
* Kundsupport på vår Live-chatt via hemsidan. 
 
* Stötta övriga marknadsföringen. 
 
 
Rollen  
Du ska sköta våra sociala medier med lokalt content, 1-3 inlägg i veckan per anläggning med en varm & 
personlig touch. Därav är det viktigt att du har grundlig film, foto och redigeringskunskaper med ett öga 
för detaljer. 
 
Utöver detta så önskar vi att du har koll på SEO / SEM / SEA. När tid finns över kommer du vara med och 
stötta vår live-chatt på hemsidan och bemöta frågorna från våra kunder. 
 
Du ska dessutom sköta våra nyhetsbrev till våra befintliga kunder, allt från erbjudanden till informativa 
meddelanden.  
 
Du ska stötta den övergripande marknadsföringen med allt från innehåll, annonsproduktion och 
underhåll.  
 
 
 



                                                                                                                                                        

 
 
 
Kunskap 
* Film, Foto & Redigering. 
 
* Erfarenhet inom grafiskt program som Illustrator, Canva, Photoshop eller Lightroom. 
 
* Google Ads, Sökords-optimering & Facebook Business. 
 
* Tidigare erfarenhet av Wordpress eller liknande plattformar. 
 
 
Vem är du? 
Likt oss andra är du en prestigelös kollega som gillar att hjälpas åt och ha kul på jobbet. 
 
Vi söker dig som är ung och driven, med tidigare erfarenhet av arbete eller studier inom sociala medier/ 
marknadsföring. Du är en lättsam, positiv, social, utvecklings & lösningsorienterad person som är van att 
arbeta strukturerat enskilt men även i team.  
 
Du är kommunikativ och har god datorvana samt har lätt att lära dig nya program.  
 
 

Vi erbjuder 
För oss som arbetsgivare är det viktigt att vara en attraktiv och positiv arbetsplats som utvecklas och 
drivs genom våra fyra kärnvärden:  
Tydlighet | Trygghet | Effektivitet | Personligt 
 
 
Ansökan 
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. 
Tillträdesdag: Snarast enligt överenskommelse. 
Tjänsten är heltid. Provanställning 6 månader tillämpas. 
 
Skicka ett enkelt CV och ett litet personligt brev till: adam.emfeldt@torvallabil.se 
 

 


