Marketing coordinator, visstidsanställning
Wetterling Gallery är ett av Sveriges ledande gallerier för samtidskonst. Vi är ett litet,
dynamiskt företag som representerar svenska och internationella konstnärer. Galleriets
aktiviteter sträcker sig från utställningar i Stockholm till deltagande på internationella
konstmässor samt uppbyggnad av privata och offentliga konstsamlingar.
Galleriet söker nu en Marketing Coordinator för visstidsanställning med ev möjlighet till
förlängning.
Vi söker dig som är en driven och självständig person som har arbetat några år med PR och
event inom kultur och konstområdet.
Vi tror att du har en relevant högskoleexamen inom PR och kommunikation och
arbetslivsfarenhet från kulturvärlden alternativt en utbildning inom konst- eller
kulturvetenskap och arbetslivserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring. Du
har erfarenhet av att arbeta med sociala medier både operativt och strategiskt. Du älskar
samtidskonst och människor och gillar att röra dig i olika sociala sammanhang. Som
person är du utåtriktad och stresstålig samt gillar att arbeta i ett högt tempo utan att
förlora din noggrannhet. Du är ansvars- och initiativtagande och har inget problem att
rycka in där det brinner. Goda kunskaper i svenska och engelska i skrift och tal är ett krav.
I din roll på Wetterling Gallery har du ansvar för galleriets kundevents, PR och
kommunikation samt sociala medier. Du är även delaktig i koordination av utställningar,
och har kontakt med både konstnärer, kunder och samarbetspartners. I arbetet ingår även
löpande administrativa uppgifter.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under elva månader med möjlighet till förlängning.
Anställningen börjar i april 2019 och slutar preliminärt i februari 2020 el enligt
överenskommelse. Arbete kvällstid och helger förekommer.
Wetterling Gallery erbjuder en händelserik och inspirerande arbetsplats i en internationell
miljö, där du får möjlighet att ta eget ansvar och initiativ i en liten grupp. Vi ser fram emot
din ansökan snarast, intervjuer hålls löpande.
Maila in din ansökan snarast till Johanna Malm, johanna@wetterlinggallery.com

Wetterling Gallery
Kungsträdgården 3
111 47 Stockholm
08-10 10 09
www.wetterlinggallery.com

