
Junior content specialist på HotelSpecials 
Vill du arbeta i ett växande reseföretag? Vill du hjälpa till att göra oss ännu mer framgångsrika? Har du 
en passion för webben och kommunikation?  Då kan du vara du rätt person för oss! 
 
För att stärka vår organisation och vässa vår digitala närvaro söker vi nu en ”Junior content specialist”. 
Du kommer att ansvara för att arbeta med SEO, nyhetsbrev och bygga vårt varumärke online med bra 
innehåll och PR. Läs gärna mer om oss på www.hotelspecials.se och på vår företagssida 
www.bookerzzz.com.  
  
Jobbet 
Ditt huvudansvar kommer att vara att jobba med SEO, nyhetsbrev och PR/content. Rollen kommer att 
ge dig chansen att utvecklas i din roll som marknadsförare. Nya idéer och initiativ är uppskattade och vi 
tar snabba beslut som gör att dina idéer kan implementeras. 
  
- Du är ansvarig för att öka vår organiska trafik via diverse SEO strategier 
-     Du ser till att vårt nyhetsbrev skickas i tid med rätt innehåll på våra olika marknader 
-     Du ansvarar för att vi växer antalet prenumeranter till vårt nyhetsbrev 
-     Du assisterar vår content specialist med att publicera innehåll i sociala medier (blogg, facebook etc) 
-     Du arbetar med PR och annat innehåll för att öka vår varumärkeskännedom 
-     Du jobbar med våra sajter i Sverige, Norge och Danmark 
  
Din profil 
*Du är ung, hungrig och har en relevant utbildning eller erfarenhet för jobbet 
*Du trivs i en dynamisk miljö med höga krav 
*Du är resultatdriven och envis 
*Du är en bra kommunikatör med goda skriftliga kunskaper. 
*Du pratar och skriver flytande svenska eller ett annat nordiskt språk (Danska alt Norska) 
*Du är tävlingsinriktad och tvekar inte inför en utmaning att mäta dina kunskaper inom en av de mest 
konkurrensutsatta nischerna på internet. 
  
Har du kunskaper i övriga nordiska språk, nyhetsbrev (Mailchimp) och SEO är det mycket meriterande. 
  
Vad vi erbjuder 
Arbete i ett företag med entreprenörsanda och hög aktivitetsnivå där du som person gör skillnad. Frihet, 
stort ansvar och utmaningar. En konkurrenskraftig lön och ett central beläget kontor med motiverade 
kollegor. Du kommer arbeta i ett företag med mellan 6-10 anställda baserade i Stockholm. 
  
Mer om HotelSpecials... 
HotelSpecials jobbar varje dag för att kunna erbjuda våra besökare specialerbjudanden på hotell I 
Sverige, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Österrike och Frankrike. Vi erbjuder “specials” 
från kedjor, spa hotell, slott och herrgårdar och en massa andra hotell. Allt för att kunna leva upp till vår 
devis om att njuta mer och betala mindre. 
  
Intresserad? 
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka ett personligt brev och ditt CV till oss på 
jobb@hotelspecials.se i PDF format. Ange ”Junior content Specialist” i ämnesraden. Har du frågor är du 
välkommen att kontakta Fredrik Jansson på fredrik@hotelspecials.se eller via telefon +46 (0) 31 780 86 
51. Löpande urval sker.  
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