
Marknadskoordinator med fokus på utveckling av säljarbetet till MediRox AB 

MediRox AB tillverkar Reagens för Koagulationsdiagnostik och är ett av Nordens ledande företag 
inom detta område. Bolaget har 17 anställda fördelade på huvudkontor och produktionsenheten i 
Studsvik utanför Nyköping samt utvecklingsverksamheten vid Linköpings Universitetssjukhus. Med en 
växande marknad och ökade säljaktiviteter söker vi nu en erfaren Marknadskoordinator som har 
erfarenhet från internationell B2B-försäljning inom Life Science och som gärna även har direkt eller 
indirekt erfarenhet av medicintekniska produkter, gärna inom diagnostik. Vi söker dig som vill vara 
med och bygga upp MediRox varumärke internationellt. Trivs du i en omväxlande miljö med fokus på 
affärer, och har ett starkt entreprenöriellt driv? Då är rollen som Marknadskoordinator på MediRox 
rätt tjänst för dig. 
 

 Uppdatera och ta fram nytt sälj- och marknadsföringsmaterialmaterial i egen regi samt 
planera kampanjer för detta 

 Ta fram en ny och underhålla vår hemsida 
 Koordinera information och material internt mellan marknadsavdelningen och övriga 

avdelningar  
 Ansvara för koordination och samarbete med vårt systerbolag i Umeå vilket innebär 

regelbunden kontakt och resande i viss omfattning 
 Bistå sälj- och marknadschef samt Key Account Managers med säljstöd såsom registrera 

offerter och order i affärssystemet 
 Ta fram kundinformationsunderlag inför kundmöten samt marknadsunderlag för att skaffa 

nya distributörer/kunder 
 Ansvara för mässdeltagande, kampanjer, konferenser och stötta vid distributörsutbildningar, 

säljkurser, informationsmöten och kundmöten  
 Utveckla digitala sälj- och marknadsföringsrutiner samt kommunikationskanaler 
 Totalansvar för vår verktygslåda innehållande: bild- och textmaterial till broschyrer, 

säljmanualer, webbsida, kampanjer, produktlanseringar, presentationer och nyhetsbrev 
 
  
Utbildning och kvalifikationer 
 
Vi söker dig som har utbildning inom marknadsföring och gärna erfarenhet inom Life Science 
alternativt utbildning inom Life Science och minst 2 års erfarenhet inom marknadsföring. Du har goda 
kunskaper inom Word, Excel och PowerPoint och designprogram (gärna InDesign) och du uttrycker 
dig väl i tal och skrift på svenska och engelska gärna i såväl redaktionell text som i det 
naturvetenskapliga språket. Meriterande om du har jobbat med strategisk kommunikation och/eller 
branding och även loggat statistik mha Google Analytics eller liknande. För att passa som 
marknadskoordinator på Medirox är du kommunikativ, serviceinriktad och noggrann och du trivs i 
den kombinerande rollen som marknadskoordinator/ marknadsadministratör/ marknadsassistent 
med de varierande arbetsuppgifter som detta innebär på det mindre företaget. 
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Tilltänkt start: Enligt överenskommelse  
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Mer företagsinformation: http://www.medirox.se 
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