Annonsmall
Skapa en jobbannons genom att följa de gråmarkerade instruktionerna och ta stöd av exemplen.

Rubrik: Befattning till Företag
Skriv en kort inledning om företaget och teamet/avdelningen där rollen ingår. Vad vi gör,
vilka utmaningar vi står inför, ev orsaken till varför vi söker denna roll och vem vi tror skulle
passa.
Ex. Företag verkar inom X och är nu i en spännande fas där vi precis startat ett nytt
affärsområde inom X. Vi behöver därför förstärka vårt X-team med en befattning och söker
dig som vill jobba på ett företag i framkant och motiveras av att jobba med den senaste
tekniken i en roll med stort eget ansvar.
Rollen
Beskriv rollen.
Ex. Som befattning hos företaget kommer du att arbeta med ett stort operativt fokus och
delta i det dagliga arbetet kring X och X. Ett givet fokus i rollen är X och X. Du ansvarar även
för X.
Beskriv kortfattat några av de vanligaste arbetsuppgifterna i rollen.
Ex. Du kommer att jobba med arbetsuppgifter som;
● XXX
● XXX
● XXX
Din bakgrund
Beskriv vilken bakgrund, erfarenhet och meriter som behövs för denna roll.
Beskriv både vad som krävs och vad som är meriterande/önskvärt.
Ex Du har sedan tidigare några års erfarenhet av X eller liknande. Sannolikt har du någon
form av eftergymnasial utbildning/utbildning inom X, men det ser vi inte som ett krav.
Viktigare är att du är intresserad av allt som har med X att göra. Du behöver ha jobbat med
systemet X och det är ett stort plus om du även prövat på X.
Beskriv vilka personliga egenskaper och andra delar som är bra i denna roll.
Ex. Du är analytisk och nytänkande. Du trivs i rollen som X och med att X. Ditt arbetssätt
kännetecknas av X och X. Självklart är du X och bra på X. Du inspirerar dina kollegor genom
att X. Du gillar att X och motiveras av X.
Att jobba hos oss
Beskriv företaget, vår vision och vår kultur.
Ex. Företag ägs av X som är ett globalt X-företag. I Sverige finns vi i X och är ca X anställda.
Vi levererar X till över X kunder varje vecka.
Vår vision är X och vår kultur präglas av X, X och X

Läs gärna mer på www.företag.se
Vi erbjuder
Beskriv vad vi som företag erbjuder våra medarbetare / och kanske specifikt i denna tjänst.
Ex. Ny och spännande roll på ett av Sveriges ledande företag inom X. Vi erbjuder flexibel arbetstid
och har ett gemensamt fokus på hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du
förutsättingar att växa och utvecklas tillsammans med företaget ihop med ett glatt och passionerat
gäng.
Intresserad?
Beskriv hur man går tillväga för att ansöka eller få veta mer.
.
Ex. Tycker du att det låter spännande och vill höra mer om oss och rollen som befattning kontakta
gärna NN på tfn X. Vi ser fram mot att få din ansökan med CV & personligt brev via www.företag.se
senast den X. Varmt välkommen med din ansökan!

