Kreativ copywriter till Kaplan
Om Kaplan
Vi befinner oss i en stark tillväxtfas. Med kontor i Stockholms innerstad och Köpenhamn och
uppdrag för många av Nordens största och mest välkända företag ser vi bara början på vad vi
kan åstadkomma. På vår kundlista märks SJ, Volvo, Circle K, Tele 2, Svenska Spel, A-Z
Sportswear by Zlatan, Com Hem och många fler. I dagsläget arbetar cirka 80 personer på
Kaplan.
För att skapa kundupplevelser, som är baserade på kunddata, arbetar vi tvärfunktionellt
mellan våra discipliner kommunikation, analys, teknik och strategi. Kaplan leder utvecklingen i
Norden, och letar nu efter en skriv- och idéstark copy för att ytterligare stärka upp vårt team.

Skapa framtidens kundupplevelser
I en tid då omvärlden och våra kunder utvecklas i raketfart behöver vi nu hitta en ny kollega. Är
du en idédriven ordkonstnär som är van att arbeta strategiskt, likväl som taktiskt oberoende av
medieval? Vi tror att du har jobbat några år som copy och har skaffat dig värdefull erfarenhet
av att arbeta på reklambyrå.

Dina arbetsuppgifter
Förutom textansvar kommer du vara del av ett kreatörsteam som ansvarar för att utveckla
kreativa idéer, utforma tone-of-voice, koncept och kampanjaktiviteter. Tillsammans med Client
Director ansvarar ni för den strategiska och kreativa utvecklingen av kunden.

Det här ser vi gärna hos dig
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen från Berghs, Hyper Island eller motsvarande. Samt minst 1 års erfarenhet som
copywriter på byråsidan.
Lätt att hitta formuleringar och ta fram idéer.
Bred erfarenhet av konceptarbete.
Ambitionen att skapa innovativ och prisvinnande kommunikation.
Du tycker det är kul och inspirerande att pitcha.
Erfarenhet av att jobba med reklamfilm.
Du talar och skriver obehindrat på både engelska och svenska och visar gärna detta via
arbetsprov.
Sist men inte minst…du är en social och positiv problemlösare!
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Ansökan
Stämmer ovanstående in på dig? Varmt välkommen med ditt CV, ett personligt brev och en
digital portfolio till rekrytering@kaplan.se. Tjänsten är tillsvidare, 100% start enligt
överenskommelse.
För mer information om rollen kontakta Sofie Ryd, Head of Operations Creative & Dialogue
sofie.ryd@kaplan.se, 0709-820389 eller Mattias Ek, HR Manager mattias.ek@kaplan.se 073533 00 13.
Välkommen med din ansökan!
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