
 
Marknadsassistent timanställd, ca 5-10 timmar/vecka 
 
Stockholm Science City Foundation söker en marknadsassistent som deltar i arbetet med att 
stärka Stockholmsregionens life science sektor. Tillsammans med vår informations- och 
kommunikationschef och övriga teamet kommer du att marknadsföra och kommunicera kring 
stiftelsens arbete och dess varumärken.  
 
Arbetsuppgifter  
Som marknadsassistent är du behjälplig i det löpande arbetet med stiftelsens webbplatser 
(uppdateringar, nyhetspublicering och analys); att sammanställa, redigera och layouta månatliga 
nyhetsbrev. Vi är en liten organisation där samarbete och flexibilitet är viktigt – alla är vana att 
hugga i där det behövs! 
 
Vi tror att du är/eller snart är nyutexaminerad från någon kommunikationsutbildning och är nyfiken 
på att testa dina färdigheter i en liten organisation. Du gillar att skriva på engelska och svenska och 
gör gärna kortare intervjuer med personer från life science-sektorn eller referat från viktiga möten i 
branschen.  
 
Du har erfarenhet av Adobe Creative Suite och gillar att göra enklare bild- och layoutarbeten, 
exempelvis för nyhetsbrev, seminarieinbjudningar och webb.  
 
Du kommer även att delta i marknadsföringsaktiviteter som stiftelsen gör. Det kan t ex innebära 
planering och genomförande av aktiviteter i samband med mässor och andra arrangemang där 
Stiftelsen deltar.  

Utbildning 
Du har en avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning med specialisering inom 
journalistik/media/kommunikation eller motsvarande. 

Tidigare erfarenhet 
• god vana att skriva informations- och marknadsföringstexter på engelska och svenska  
• erfarenhet av PR-arbete är meriterande 
• erfarenhet av att utveckla strategier för sociala medier är meriterande 
• erfarenhet av webpublicering och marknadsföring via mejl (vi använder Drupal och 

MailChimp)  
• erfarenhet av att arbeta med Adobe CS (framförallt Photoshop och InDesign).  
• mycket god erfarenhet av Microsoft Office och då speciellt PowerPoint 

Kunskaper och färdigheter 
• lösningsfokuserad  
• resultat- och målinriktad  
• strukturerad 
• kommunikativ  

Språkkunskaper 
Du ska kunna uttrycka dig obehindrat och flytande i tal och skrift på engelska och svenska. 

Personliga egenskaper 
• lagspelare 
• prestigelös 
• lyhörd  
• nyfiken 

 
Varaktighet/Arbetstid  
Ca 5-10 timmar per vecka. 
 
 
 



 
Om stiftelsen Stockholm Science City  
Stockholm Science City Foundation har uppdraget att främja vetenskaplig undervisning och 
forskning genom att verka för att områdena Hagastaden, Albano och Kräftriket nyttjas för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; medverka till att industriella forsknings- och 
utvecklingsverksamheter etableras inom dessa områden; skapa förutsättningar för ett 
tvärvetenskapligt samarbete mellan universiteten samt att stimulera och medverka till ökad 
samverkan mellan industrin och universiteten. För närvarande ligger fokus på utvecklingen av 
Hagastaden. 
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag: 9 september. Vi tar emot ansökan via e-post klara.gustafsson@ssci.se  
  
Kontaktperson  
För mer information om tjänsten vänligen kontakta: Anna Frejd 0705-390079.  
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