
 
 

Marknadskoordinator 
sökes för timanställning 
 
Studerar du kommunikation, marknadsföring eller liknande och brinner för 
föreningslivet? Då kan en timanställning hos oss på FöreningsKraft vara ett 
perfekt extrajobb för dig! 
 
FöreningsKraft är ett litet men växande företag som arbetar med att hjälpa 
föreningar runtom i Sverige med administration, ekonomi och 
verksamhetsansvar. Vi har inget fast kontor utan finns på flera platser i landet 
där varje medarbetare jobbar på distans.  
 
Vi söker nu en marknadskoordinator på timbasis som kan hjälpa oss med:  

• marknadsföring via sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) 
• produktion av nyhetsbrev 
• skapa innehåll (text och bild) till hemsida 

 
Du gör research, producerar innehåll och publicerar. Du skapar även, 
tillsammans med teamet, en mer långsiktig marknadsföringsstrategi. Allt arbete 
följer du upp, utvärderar och justerar vid behov.  
 
Vi söker dig som:  

• studerar marknadsföring, kommunikation eller liknande 
• är självständig och van vid att jobba på distans 
• är noggrann, strukturerad och gillar att följa upp ditt arbete för att komma 

närmare uppsatta mål 
 
Det är även meriterande om du: 

• är eller har varit aktiv i föreningslivet, gärna inom idrott 
• har arbetat med SEO 
• tidigare har arbetat med betald annonsering i sociala medier 

 
Vi letar efter dig som är en ”doer” och som gärna kläcker ur sig nya idéer och 
tankar kring utveckling.  
 
Vad får du från oss på FöreningsKraft? 

• Kontinuerliga digitala veckoavstämningar med hela teamet 
• Tydliga mål att jobba mot 
• Ett arbete på distans med väldigt flexibla arbetstider 
• Testa och applicera dina kunskaper på en befintlig arbetsplats 

 



 
 

Praktisk info:  
Placering: distans, vi söker medarbetare från hela Sverige 
Omfattning: Ca 5-7 h per vecka 
Anställning: allmän visstid fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning 
Lön: Timlön 
Start: Enligt överenskommelse 
Kollektivavtal: Unionen 
 
Låter det här intressant? 
Skicka iväg CV samt personligt brev till ansokan@foreningskraft.nu, vi ser fram 
emot att höras! 
 
Sista ansökningsdag är den 10:e juli. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan 
komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.  


