Marknadsansvarig för
gallerian Kvarteret Igor
Är du konsult och en fena på kommunikation och samverkan?
Nu söker vi dig som vill ta Västerås bästa cityshopping till nästa nivå.
Gallerian Kvarteret Igor är Västerås modernaste galleria, och rymmer hela 34 butiker och 6 café- och
restaurangverksamheter. Nu söker vi dig som vill utveckla vår handelsplats. I din roll som marknadsansvarig
jobbar du för att marknadsföra handelsplatsen både strategiskt och operativt, med målet att öka antalet
besökare och därmed Igors totala omsättning.
Uppdraget är på deltid, 16 timmar i veckan, och du behöver då vara på plats för att kunna samverka med
våra verksamheter.
I dina dagliga uppgifter ska du:
• Bygga relationer och ha daglig kontakt med våra hyresgäster, för att förstå deras behov och önskemål,
samt kunna förutse och hantera händelser i gallerian.
• Ha bra dialog med samarbetspartners, Västerås Citysamverkan, Västerås kommun och andra viktiga
lokala aktörer.
• Utveckla och underhålla grafiska profilen, grafiska manualen med fokus på att stärka varumärket.
• Ansvara för publiceringar på hemsidan och interna kanaler, skapa nyhetsbrev och sköta våra sociala medier.
• Genomföra aktiviteter och marknadsföringsinsatser som stärker varumärket och ökar flödet av besökare
in till Kvarteret Igor.
• Upphandla medie-, pr-, event- och reklambyråtjänster.
• Ansvara för dekoration, skyltning och designmanual.
• Skapa en årlig marknadsplan och tillhörande budget, genomföra aktiviteter för att uppfylla Kvarteret Igors mål.
För att trivas hos oss, och i rollen, tror vi att du har några års tidigare erfarenhet från en liknande roll och
därmed kunskap inom marknad och kommunikation.
Du har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt, och har erfarenhet av marknadsföring som
är varumärkesbyggande ur ett kommersiellt perspektiv. Har du dessutom en bakgrund inom projektledning,
event eller handel är det meriterande.
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll och har lätt för att knyta kontakter. För att lyckas i rollen
krävs ett eget driv och att du kan arbeta självständigt.
Som person är du full av energi, gillar att ta eget initiativ och ansvar.
Du är självgående och gillar att driva och ansvara för dina projekt.
Skicka din ansökan till:
mats.toso@stadsrumfastigheter.se
073-054 97 68
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