Vi söker en Marknadschef till O-Ringen AB
O-Ringen AB driver arrangemanget O-Ringen samt friskvårdsprojektet hittaut.nu. O-Ringen är
världens största orienteringsäventyr och ett av Sveriges största idrottsevenemang. O-Ringen
arrangeras mitt i sommaren (vecka 30), alltid på en ny plats i Sverige. O-Ringen lockar årligen ca 17 000
deltagare som tillsammans gör ca 70 000 starter. Under ett O-Ringen är över 1 000 funktionärer och
ett femtiotal samarbetspartners involverade i arrangemanget. O-Ringen är ett av svensk idrotts mest
kända varumärken. Hittaut.nu är ett av Sveriges största friskvårdsprojekt med ca 90 000 användare i
ett tjugotal olika städer. Hittaut.nu går ut på att uppmuntra stadens invånare till fysisk aktivitet genom
att med hjälp av en gratis karta ta checkpoints i och runt staden.
O-Ringen AB söker nu en Marknadschef som vill ta det fulla ansvaret för O-Ringen AB:s
marknadsföringsarbete.
Varje verksamhetsår genomför O-Ringen AB ett O-Ringen samtidigt som de nästkommande tre
planeras. Bolaget driver respektive O-Ringen som ett projekt. Under Verksamhetsår 2015 har projektet
O-Ringen Borås 2015 slutförts samtidigt som projekten O-Ringen Sälen 2016, O-Ringen Värmland 2017
respektive O-Ringen Höga Kusten 2018 har planerats. Bolaget är uppdelat i en fast organisation och
flera lokala organisationer, en per projekt.
Vi kan erbjuda en nyckelroll och ett utvecklande arbete i en dynamisk miljö med stora möjligheter att
påverka och utveckla bolagets verksamhet. Du kommer att ha en strategisk position i bolagets
ledningsgrupp med fullt ansvar för bolagets marknadsföringsarbete. Till din hjälp finns personer i de
lokala organisationerna, inte sällan på deltid.
Arbetsbelastningen i O-Ringen AB varierar under året och kulminerar vecka 30 varje år. Bolaget
omsätter omkring 35 miljoner kronor per år och har sex tillsvidareanställda i fast organisation och
löpande omkring fem visstidsanställda i lokala organisationer.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg i att ansvara för och utföra bolagets marknadsföringsarbete från A till Ö. I ditt
dagliga arbete kommer du att jobba med allt från strategier till att utföra marknadsföringsarbete
hands-on. De arbetsuppgifter du kommer att ansvara för är:
 Vara rådgivande till och förse VD med beslutsunderlag
 Utveckla bolagets marknadsföringsprocesser och rutiner samt att leda och säkerställa
utförandet av dessa
 Deltagarrekrytering
o Deltagardatabas
o Marknadsundersökningar
o O-Ringenskolan
o O-Ringen Academy
o Elit
o Nya målgrupper (hittaut.nu)
 Public relations
o Partners
o VIP
o Press
 Branding
o Varumärkespositionering







o Grafisk profilering
Marknadsföringskanaler
o O-Ringentidningen
o www.oringen.se
o www.hittaut.nu
o O-Ringenmässan och andra event
o Nyhetsbrev
o Broschyrer
o Annonsering
o Ambassadörer
o Podcasts
o O-Ringen TV
o Sociala medier
Informationskanaler
o Programtidningen
o Arenaproduktion
o Radio O-Ringen
Utbilda, koordinera och leda projektens lokala resurser

I tjänsten ingår även arbetet med O-Ringen AB:s varumärke och verksamhet hittaut.nu. De
arbetsuppgifter du kommer att ansvara för är:
 I nära samarbete med VD definiera och utveckla konceptet och verksamheten
 Utveckla hittaut.nu:s processer och rutiner samt att leda och säkerställa utförandet av dessa
 Utbilda, koordinera och stödja projektens lokala resurser i deras genomförande
Tjänsten innebär resor inom landet. Du kommer att ha ditt kontor i Uppsala.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
 Är noggrann
 Är kreativ och flexibel
 Är en skicklig kommunikatör
 Har hög social kompetens med förmåga att samverka och bygga relationer

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
 Tillämpbar universitetsexamen
 Erfarenhet av marknadsföringsarbete
 Erfarenhet som chef med ekonomiskt ansvar
 Fallenhet att jobba med digitala medier
 Fallenhet att jobba med webbpubliceringsverktyg (exempelvis Sitevision)
 Fallenhet att jobba med designverktyg (exempelvis InDesign och Photoshop)

Anställningsform
Tillsvidareanställning.

Anställningsgrad
Tjänsten är flexibel i anställningsgrad efter överenskommelse, från 60 - 100 % av heltid.

Tillträde och lön
Efter överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är söndag 22 november och ansökan skickas till: henrik.bostrom@oringen.se. Din
ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Vi kommer att genomföra tester och intervjuer
löpande.

Frågor
Tveka inte att kontakta oss vid frågor:
Henrik Boström (VD)
E-mail: henrik.bostrom@oringen.se
Mobil: 070-380 84 89

