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 FLEX SCANDINAVIA AB söker nu en kreativ och hängiven 

GRAFIKER & ART DIRECTOR 

Flex Scandinavia AB är distributör av maskiner och tillbehör på den svenska hantverkar- och park & 
trädgårdsmarknaden. Vi är ett helägt dotterbolag till Ahlsell AB och vår kundbas domineras av 
återförsäljare inom måleri, industri, bygg, bilrekond, park & trädgård samt uthyrningsbolag i Sverige.   
 
Vårt kontor och lager ligger i Karlstad och här finner du också vår serviceverkstad där vi utför service 
och garantireparationer av våra varumärken FLEX Power Tools®, WOLFF®,   
EGO Power+® och H&H® samt även för maskiner från PALLMAN® och EXACT® rörsågar. 
 
Vi är 20 personer i bolaget och vi erbjuder en arbetsplats med utrymme för individens egen drivkraft 
och engagemang, där vi tillsammans gör affärer på ett okomplicerat, effektivt och ansvarsfullt sätt. 
Pulsen i branschen stimulerar oss i positiv riktning och vi söker ständigt nya vägar för att förenkla och 
göra affären smidigare med kund samt marknadsföra oss på nya sätt. 
 
Nu söker vi en ersättare för en pensionsavgång av nuvarande grafiker som planerar att lämna sin tjänst 
om ca ett år. Vi är i en stark tillväxtfas och tar därför tillfället i akt att redan nu rekrytera en ersättare för 
att ge bästa möjliga förutsättning för en bra överlappning och på så sätt säkra vår fortsatta positiva 
utveckling av vår affär. 

Du som söker denna tjänst som GRAFIKER & ART DIRECTOR hos oss är en kreativ person med 
affärsförståelse och har gärna erfarenhet av branschen vi befinner oss i. Du har förståelse för att ett 
strukturerat och effektivt marknadsföringsarbete är en förutsättning för att driva bolagets försäljning 
och utveckla varumärkesvärdet i en positiv riktning. 

I tjänsten ingår att förvalta och utveckla den grafiska designen och profilen bolaget har. Vidare ingår 
ansvaret att producera företagets marknadsmaterial i form av broschyrer, annonser i tryckt respektive 
digitalt format, nyhetsbrev, pressreleaser och kampanjer. Du är även ansvarig för att driva och utveckla 
våra sociala konton både i form av interaktion med marknaden samt annonsering. Du producerar rörligt 
material, tar produktfoton och utvecklar vår bildbank samt publicerar bilder och övrigt material på vår 
hemsida.  

I rollen som AD kommer du arbeta aktivt med att vidareutveckla bolagets marknadsaktivitetsplan och 
tar ett helhetsgrepp på vår marknadsföring. Du är drivande i marknadsgruppen där du har en central 
roll. 

Då belastningsgraden varierar under året är vikten av självledarskap stor då arbetsuppgifterna kräver 
stort egenansvar. Vår företagskultur bygger på en gemensam strävan om delaktighet och engagemang 
från våra anställda därför är viljan att ständigt utveckla bolaget mot gemensamma mål en förutsättning.  
Vikten är således stor att visa intresse och engagemang i företagets hela verksamhet och vara allmänt 
behjälplig vid behov.   
 

 



2022-06-02 

                

                                

 

Kravprofil 

• Du har relevant grafisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som grafiker/AD. 

• Kunskap och erfarenhet av Adobe-paketet, med fokus på Photoshop och InDesign,  

• Erfarenhet av rörlig media inklusive film och redigering 

• Kunskap och erfarenhet i drift av företagskonton på sociala medier inkl marknadsföring. 

• Produktfotografering 

• Självgående och ansvarstagande 

 

 
 

 

Meriterande 

• Jobbat ”inhouse” på marknadsavdelning hos företag. 

• Kunskap i hemsideuppbyggnad och kodning. 

• Branscherfarenhet från El-handverktyg och/eller Park & trädgårdsmaskiner. 

• Tekniskt intresse och förståelse för företagets kundbas. 

 
 

Du erbjuds 

• En roll som viktig länk i bolagets fortsatta framgång. 

• En trygg och stabil arbetsgivare med kollektivavtal. 

• Bli en del av ett positivt och drivet gäng där beslutsvägar är korta och personalen i företaget har 

stor påverkansgrad och involvering. 

 

 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, stationerad i Karlstad. Provanställning 6 mån.  

Tillträde snarast enligt överenskommelse. 

 

Sök senast 2022-06-27 genom att skicka CV och personligt brev till Fredrik Sandberg, VD Flex 
Scandinavia AB på email: fredrik@flexscandinavia.se. 

 

Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Fredrik Sandberg på email eller telefon:054 – 444 29 52  

eller grafiker Annika Skårberg på email annika@flexscandinavia.se eller tel. nr 070 -636 39 79. 

 

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. 

 

 
 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 
 

Välkommen med din ansökan  

 

 

      

https://www.flexscandinavia.se/sv/                                                              https://www.gronaverktyg.se/ 
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