Ett positivt problem
Att söka jobb är ofta inte en enkel sak. Det kan vara svårt att förstå arbetsbeskrivningar eller prestera
sitt bästa på en arbetsintervju. Det är något som de flesta har erfarenhet av. Däremot talas det sällan
om är att det är precis lika svårt att söka en ny medarbetare till mindre bolag. När du som ny
medarbetare kan öka antalet anställda med 10-20% i företaget så är det såklart väldigt viktigt att du
passar just hos oss.
Helekopter idag
Vi inom Helekopterkoncernen är ett tight team som arbetar hårt och inspirerat med våra olika
verksamheter. Våra företag växer och utvecklas kontinuerligt vilket leder till att ingen dag är den
andra lik. Vi består idag av åtta bolag inom lika många branscher och vi är passionerade för det vi gör.
Vi hjälper varandra och delar på våra resurser och timmar för att alla bolag ska ha bästa möjlighet att
växa. Det är en internationell och otroligt lärorik miljö att arbeta i och vi söker nu nya medarbetare
som också vill vara en del av att utveckla våra bolag tillsammans med oss.
Din utbildning betyder inte allt
Vi är fullkomligt övertygade om att det som krävs av dig för att bli duktig på dessa positioner som vi
vill fylla är din inställning, motivation och ditt eget driv. Om du är medvetet intresserad av att
utveckla andra lika mycket som dig själv så tror vi att du kommer passa in perfekt hos oss. Vi ser
gärna att du motiveras av att driva projekt och utveckla företag för att på bästa sätt kunna ta del av
den erfarenhet som en anställning inom Helekopterkoncernen kan ge. Erfarenheter och utbildningar
är alltid värdefulla, men med rätt inställning så finns det alltid plats att lära och utvecklas här hos oss
på Helekopter.
Låter detta som en omgivning där du eller någon du känner skulle passa in? Läs igenom
arbetsbeskrivningarna nedan och sök det som passar just dig.

Ekonomi- och kontorsansvarig för Helekopterkoncernen
Uppgifter
-

Löpande redovisning för flertalet bolag i varierande storlek
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Kommunikation med svenska och internationella intressenter
Deklarering och rapportering till Skatteverket
Bokslutsarbete mot revisor
Arbete i olika valutor
Administration och ansvar för avtal och affärssystem
Kontorsadministration

Vi söker dig som är/har:
-

Ett par års erfarenhet av redovisning
Organiserad och strukturerad
Ambitiös och med en vilja att ständigt bli bättre och utvecklas
Vältalig både i svenska och engelska
Social person med start intresse för service

Ansvarig för Digital marknadsföring för Helekopterkoncernen
Uppgifter
-

Skapa / utveckla den digitala närvaron för åtta bolag inom varierande branscher och således
vara med i uppbyggnadsfasen av alla bolags varumärkespositionering
Utveckling / uppdatering av sociala medier
Utveckling / uppdatering av hemsidor
Drivande del av team som tar fram marknadsmaterial
Utveckla säljmaterial och skapa nyhetsbrev

Vi söker dig som är/har
-

Organiserad och strukturerad
Innovativ och kreativ
Intresserad av digital marknadsföring
Erfarenhet inom marknadsföring / försäljning / sociala medier
Intresse för design och trender
Gärna erfarenhet av t.ex. Photoshop / Indesign
Vältalig i både svenska och engelska

Utvecklingsingenjör för Helekopterkoncernen
Uppgifter
-

Produktutveckling inom mekanik och elektronik
Ansvarig för validering av leverantörer, processer och produktionsmetoder
Ansvarig för genomförande av produktframtagning
Ansvar för produktberedning och metod

Vi söker dig som är/har
-

Driven och ambitiös
Intresserad av teknik och produktutveckling
Entreprenöriell och tycker om att ha helhetsansvar
Ett par års dokumenterad produktutvecklingserfarenhet, gärna inom elektromekanik
Hundskap och erfarenhet av olika produktionsmetoder
strukturerad och kundserviceinriktad
Vältalig i både svenska och engelska

by Willows nya ledare
by Willow arbetar idag med flertalet olika varumärken som marknadsförs och säljs till butiker runt
om i Skandinavien. Våra kunder är allt från leksaksbutiker, modebutiker, nöjesparker och optiker.
Uppgifter
-

Driva by Willows företagsutveckling mot den Skandinaviska detaljhandelsmarknaden
Inköp och leverantörsutveckling
Försäljning med kundmöten inom främst Sverige
Produktsortimentsutveckling
Lager/Logistikansvar
Marknadsföring och varumärkesutveckling

Vi söker dig som är/har
-

Driven och ambitiös
Intresserad av att utveckla ett företag
En kundfokuserad entreprenör
En fingertoppskänsla för design och trender
Stor social förmåga och intresse för att träffa nya människor
Vältalig i både svenska och engelska

Ztifts nya ledare
ZTIFT AB är ett innovativt teknikföretag med fokus på produktframtagning och produktion. Vi
erbjuder våra kunder ett helhetsåtagande för hela produktframtagningskedjan och levererar en
komplett produkt.

Uppgifter
-

Ansvar för den dagliga driften av produktionsverksamheten vilket innefattar processer som
order, inköp, tillverkning, lager och logistik
Vidareutveckla och säkerställa våra mål för leveranssäkerhet, kvalitet och miljö
Effektivisera organisationen genom både kostnadsbesparingar och reducerade
produktionstider
Personalansvar för tio fastanställda samt upp till 20 timanställda

Vi söker dig som är/har
-

Dokumenterat goda ledaregenskaper
Resultatfokuserad med ett stort kundfokus
Teknisk bakgrund med inriktning mot industriell produktion och/eller produktionsteknik
Vältalig i både svenska och engelska
Intresserad av människor och duktig kommunikatör internt/externt
Organiserad, strukturerad och med stort ordningssinne

