
  JOIN US

operativPROJEKTLEDARE

OM PLANETA

Planeta Design är en av Sveriges ledande designbyråer 
med uppdrag nationellt och internationellt. För oss 
går kvalitativ varumärkesutveckling hand i hand med 
möjligheten att göra bra affärer. Och vi tror det är viktigt 
att du delar det synsättet med oss. Planeta Design har en 
relationsbaserad kultur, i personalgruppen likaväl som 
i kundrelationer. Vi tror på långa relationer och stort 
engagemang. För att trivas med oss och våra kunder är det 
viktigt att brinna för det man gör. Vi är idag 9 personer 
och sitter på Bondegatan i Stockholm.

DIN PROFIL

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av Operativ projektledining 
på Designbyrå, Kommunikationsbyrå eller 
Marknadsavdelning (inhouse).
Flytande i engelska i tal och skrift.

Eftersom att vi är en liten byrå med stor växt-potential 
så är alla meriter du besitter av intresse, kanske har du en 
dold talang som fyller en lucka i vår organisation. Berätta 
gärna om det är något utanför den beskrivna profilen 
som du kan och vill. Meriterande är om du också har 
erfarenhet från digitala produktioner, SEO eller content.

OM ROLLEN

Tjänsten innebär att du:

• Koordinerar och sitter som spindeln i nätet för verksamheten och 

är delaktig i alla processer.

• Ansvarar för planering och budget i projekten

• Sköter den dagliga kontakten med kunder och leverantörer

• Ansvarar för projektekonomi och fakturering

• Äger resursbeläggningen 

• Driver produktionen i ateljén som idag består av 6 st designers, art 

directors och creative director

• Hanterar produktioner för tryck samt digitalt

• Informationshämtning och sampling vid olika typer av 

produktioner 

TILLTRÄDE:

Rollen är en tillsvidaretjänst på heltid. Tjänsten tillträds i 
början av augusti 2018, eller enligt överenskommelse.

KONTAKT

Om du är redo för en ny utmaning och jobba med 
ett riktigt härligt team så tveka inte att skicka in din 
ansökan redan idag . Vi kommer att intervjua löpande 
under juni månad. Vill du veta mer? kontakta oss på  
info@planetadesign.se  Välkommen med din ansökan!

Du jobbar i ett team med kreatörerna  
och är i direktkontakt med kunden. Du 
ansvarar för offerter, produktion och val av 
leverantörer. Du ansvarar också för ekonomi 
och ordning och reda i projekten. Du gillar 
att ligga steget före och det är inget hinder 
för dig att arbeta med både svenska och 

Vi söker en driven och energifylld Operativ Projektledare 
till Planeta Design. Som Operativ projektledare på Planeta 
Design blir ditt främsta ansvar planering, styrning och 
genomförande av projekt för våra kunder. 

internationella kunder. Som person är 
du serviceinriktad, ansvarstagande och 
lösningsorienterad, och förhoppningsvis 
har du nära till skratt! På Planeta Design 
är vi måna om varandra och jobbar väldigt 
tätt ihop. Därför vill vi inte bara ha en ny 
kollega, vi vill också ha en ny kompis! 


