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Marknadsansvarig på Protoma AB & MLT Maskin & Laserteknik AB 

- med placering i Göteborg 

 
Inledning 

Har du ett sinne för grafisk design, är du kreativ och har ett stort intresse för 

marknadsföring? Är du mycket formsäker, är ute efter ett omväxlande jobb och är 

utåtriktad och social som person? Triggas du av tanken att ha ansvar från idé till 

verkställande med väldigt fria tyglar. Har du en förmåga att planera och driva igenom 

egna projekt samt är duktig skribent? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som 

Marknadsansvarig inom Protoma AB & MLT Maskin & Laserteknik AB. 

 
Vilka är Protoma/MLT 

Systerbolagen PROTOMA/MLT är två framgångsrika Göteborgsbaserade företag med ca 

70 anställda och verksamma inom området industriell mätteknik och industriell 

avtätningsteknik. PROTOMA erbjuder produkter, service och utbildning inom 

spetskompetensområdena mekaniska tätningar, packningar, kompensatorer och 

lagerskydd mm. MLT erbjuder avancerade precisions-mätinstrument och mättjänster för 

förebyggande och avhjälpande underhåll samt utbildning inom alla verksamhetsområden. 

Bolagen arbetar mot ett flertal olika branscher såsom processindustrier, Automotive, 

Kärnkraft, Papper, Vindkraft och Stål/Gruvindustri. 

 
Uppdrag 

Som marknadsansvarig kommer du ha en helt central roll för hantering och planering av 

alla våra marknadsföringsaktiviteter. 

Tjänsten passar dig som har stort intresse för grafisk design, marknadsföring, PR och 

webbdesign och som vill växa och utvecklas tillsammans med företagen. Tack vare 

företagens snabba expansion ges alla anställda på PROTOMA/MLT stort eget ansvar 

samtidigt som de ställer stora krav på eget initiativ och driv. Du kommer ges möjlighet att 

utveckla och utforma ditt eget arbete samt fritt arbeta fram nya kreativa vinklar och 

idéer. Du kommer att skapa såväl strategiska som taktiska kommunikationer inom alla 

våra kanaler. Varumärkesarbete i marknadsmaterial så inom både mässor och digitala 

medier. 

 

Rollen är organisatoriskt en stödfunktion till marknadschefen.  
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Du kommer till exempel att: 

 
• Ansvara för företagens grafiska profiler, hemsidor, marknadsmaterial så som att 

utforma broschyrer, designa och utforma annonser mm.  

 

• Ansvara för utveckling, uppdatering och SEO-optimering av våra hemsidor 

 

• Ansvara och projektleda våra marknadsföringsaktiviteter som exempel mässor, 

event, nyhetsbrev. Skriva artiklar och nyheter kopplade till våra verksamheter 

 

 

• Ansvara och utveckla företagens närvaro på sociala medier, PR och IT-

lösningar för sociala medier.  

 

• Ha eget budgetansvar. 
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Huvudkontoret finns i Göteborg, där sitter PROTOMA/MLT i nya moderna lokaler på 

Hisingen. Bolagen har dessutom ett antal medarbetare som utgår från andra orter i 

Sverige samt i Norge och Finland. Totalt består bolagen idag av ca 70 medarbetare. 

Företaget karakteriseras av unga drivna personer som har roligt tillsammans och har höga 

ambitioner. 

 
Rollen som marknadsansvarig passar dig som, har social förmåga och gillar att ha en 

central och betydande roll med ansvar. Du gillar eget ansvar och att driva igenom egna 

projekt, stora som små. Rollen kräver att du kan stämma av designförslag och idéer med 

Marknadschef, driva igenom projekt och kvalitetssäkra resultat. Du är bekväm med att 

arbeta självständigt, har en förmåga att arbeta fram grafiska riktlinjer och material. Du 

kommer att jobba med många olika frågor på olika nivåer och storlek, vilket ställer höga 

krav på prioriteringsförmåga. Tidigare roll från liknande bransch är inget krav. Vi tror att 

du är nyexaminerad med en stor portion nyfikenhet och driv eller jobbat några år och 

har med dig erfarenhet av liknande bransch eller uppdrag och är sugen på en uppväxling 

med eget ansvar. Du ser utmaning i förändring och klarar snabba puckar!  

 
Placering: Göteborg 

 
Omfattning: Tillsvidareanställning. Tjänsten tillsätts löpande.  

 
 
 Förutsättningar 

 

Vi söker dig som.. 

 
* Har en eftergymnasial examen inom marknadsföring, kommunikation eller liknande. 

Gärna med inriktning webdesign eller grafisk design. Alternativt har du arbetat med 

liknande arbetsuppgifter som erfarenhet att kommunicera i digitala kanaler.  

 

* Har goda kunskaper inom Adobe CS (Photoshop, InDesign och Illustrator) 
 

* Har tidigare arbetserfarenheter inom Marknadsföring och/eller PR samt en stor 
formkänsla 

 

* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska (finskakunskaper är 

starkt meriterande) 

  

http://www.protoma.se/


ANNONS 

www.protoma.se 

 

 

 

 
Meriterande 

Är om du har.. 

 
*Erfarenhet inom Wordpress, Apsis 

 
*Erfarenhet inom SEO, Analytics 

 
Som person är du flexibel i ditt agerande då dina arbetsuppgifter och förutsättningar kan 

komma att variera under tiden. Du är effektiv, handlingskraftig och har ett prestigelöst 

förhållningssätt. Du gillar att arbeta självständigt och kan driva på ditt eget arbete utan 

givna instruktioner eller rutiner. Du har ett öga för detaljer och har en stor förmåga att 

planera samt organisare ditt arbete och du kan definiera dina mål.  

 
Varmt välkommen med din ansökan! 

 
Alla samtal och mail kring rekryteringsprocessen av tjänsten går till: 

Linn Eriksson, Marknadschef, 0708-241119 linn.eriksson@mlt.se 
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