
Linköping Hockey Club söker

Originalare med digital kompetens

Låter det här som en spännande utmaning för dig?

LHC tar fram eget material inför alla matcher/evenemang och all form av kommunikation och marknadsföring in-house. Nu letar vi efter en originalare med uppdrag att producera 

och språkanpassa tryckt och digitalt material samt vara delaktig i den kreativa processen för kampanjer och övrig marknadsföring i linje med LHC:s varumärkesstrategi.

ARBETSBESKRIVNING

Producera och format-/språkanpassa alla typer av marknadsmaterial för alla våra 

kanaler och marknader.

Original till annonser och arenamaterial (digitalt och tryckt), extern/intern 

kommunikation, e-mail, webb, banners, sociala kanaler, digitala enheter mm.

Anpassa det digitala materialet vad gäller teknik och användarvänlighet/effektivitet.

Säkerställa varumärkesuttrycket i olika kanaler i enlighet med framtagna guidelines, 

varumärkesplattform och i samråd med marknadschef.

Aktivt delta i den kreativa processen både gällande vårt grafiska uttryck men även 

hur vi som arrangör använder LED-ytor i och omkring Saab Arena.

Planera och ansvara för vissa fotograferingar.

Som originalare är du en del av marknads-, kommunikations- och evenemangs eamet 

och rapporterar till marknadschefen.  Ditt uppdrag genomförs med utgångspunkt i 

företagets övergripande strategier, affärsmål, värderingar och prioriteringar.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en heltidstjänst med placering på LHC:s kansli i Linköping.

Välkommen med din ansökan!

Tillsammans är vi starka!

Besöksadress: Linköping Hockey Club • Stångebro Ishall • 582 78 Linköping www.lhc.eu

FÖR MER INFORMATION

Kontakta LHC marknadschef Michael Sturehed, 

michael.sturehed@lhc.eu eller 073-546 24 29.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas 

innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2020-01-31.

KVALIFIKATIONER

God erfarenhet av originalframställning, grafisk form och slutleverans.

Relevant utbildning inom grafisk formgivning.

Arbetar obehindrat i Adobe CC inkl Premiere Pro och After Effects.

Stor förståelse av det digitala medielandskapet.

Kunnig inom produktion av digitala lösningar och rörligt material.

DINA EGENSKAPER

Kreativ och idérik med känsla för färg och form.

Lätt för att samarbeta, har koll på detaljerna och är lösningsfokuserad.

Mycket driv och engagemang.

Gillar ett högt tempo och arbetar effektivt.

Positiv och prestigelös.

 LHC - GLÄDJE, ENGAGEMANG & RESULTAT


