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Company Name Abigo Medical AB
Location Göteborg
Job Description

ABIGO Medical AB är ett svenskt expanderande familjeägt läkemedelsföretag med huvudkontor i
Göteborg. Ett komplett företag med egen forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av
läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO-gruppen har dotterbolag i Danmark, Norge och
Finland. Våra produkter finns i mer än 65 länder och tillverkning av våra medicintekniska produkter sker
i vår produktionsenhet i Askersund. ABIGO Medical AB grundades 1989 av bröderna Jan G. Smith och
Leif Smith och har idag ca 170 anställda och en omsättning på ca 400 MSEK.
Läs mer om oss på http://www.abigo.se
ABIGO Medical växer i snabb takt – Nu förstärker vi vårt team i Göteborg med en Corporate
Communication Manager!
Lockas du av att vara en central del i ett globalt starkt växande familjeföretag som verkar med
patient och kund i fokus?
Utmanas du av att hitta effektiva lösningar framåt och drivs av både strategiskt och operativt
kommunikationsarbete?
Har du erfarenhet från Life Science-branschen?
Då är du välkommen till oss!
Hos oss väntar en spännande och utvecklande tjänst i ett företag i stark tillväxt som värnar om den
familjära och entreprenöriella andan. Vi samarbetar och ser möjligheter och den höga kvaliteten
genomsyrar allt vårt arbete. Hos oss utmanas du att vara en central del i vår innovativa och
framåtskridande fortsatta tillväxtfas.
Rollen som Corporate Communication Manager
Som Corporate Communication Manager utgår du från vårt huvudkontor i Askim, Göteborg. Du
rapporterar till VD och arbetar tätt tillsammans med företagets marknadsavdelningar och HR. Även
andra funktioner i bolaget finns bland dina många interna kontaktytor.
Som Corporate Communication Manager har du det interna och externa ansvaret för ABIGO
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Medicals kommunikationsarbete, såväl strategiskt som operativt.

Ditt ansvar är bland annat:
ABIGO Medicals interna och externa kommunikation. Utveckla, implementera och driva
kommunikationsstrategier och verksamhetsplaner.
Utveckla ABIGO Medicals hemsidor och intranät.
Samordna och driva Content Marketing.
Employer Branding, detta tillsammans med bl. a HR & Marknadsavdelningar, inkl. grafisk profil
Trendanalyser och övrig omvärldsbevakning.
Utveckling, genomförande och uppföljning av företagets kommunikationsaktiviteter och
rutiner.
Mediafrågor (t.ex budskapsplattform & pressmeddelanden)
Informationshantering och -spridning inom olika områden i ABIGO Medical
Stödja och inspirera chefer i deras kommunikationsarbete
Corporate Events – tillsammans med bl. a HR
Ansvara för budget, investeringar och inköp inom kommunikationsområdet

Formella krav:
Högskole- eller universitetsutbildning inom media- och kommunikationsvetenskap eller
motsvarande dokumenterad utbildning.
Minst fem års erfarenhet inom kommunikation, företrädesvis inom Life Science.
Utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av webb, internkommunikation (t. ex Intranet),
grafisk produktion, sociala medier, marknadsföring och pressarbete.
Utmärkta kunskaper i digital utveckling, presentationsmaterial (PowerPoint) och
kommunikationsstrategier.
Erfarenhet av projektledning.
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift samt en mycket god stilistisk förmåga och
tonalitet
Körkort B

VI förväntar oss att du:
har ett affärsmässigt innovativt tänkande som stöttar affären och dem vi finns till för – våra
kunder och patienter
är handlingskraftig, initiativtagande och operativ i ditt utförande
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är en strukturerad person med god förmåga att själv planera, följa upp och utvärdera
är prestigelös, lätt vinner förtroende och har god förmåga att utbilda och stötta din omgivning
med din kunskap
är van att driva, leda och implementera utvecklings- och förändringsarbete
har erfarenhet av att upphandla och samarbeta med externa byråer och produktionsenheter.
är nyfiken på ABIGO Medical och vill vara en viktig del i ett familjärt, snabbfotat och innovativt
företag med höga ambitioner!

Nu ser vi fram mot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 21
februari 2020.

Vill du veta mer om rollen?
Välkommen att kontakta vår rekryteringspartner, Moveup Consulting AB:
Tom Bergqvist, VD, tom.bergqvist@moveup.se; 0733 – 87 27 22 eller
Katarina Wanderydz, Executive Search Consultant, katarina.wanderydz@moveup.se

Ansökan
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till katarina.wanderydz@moveup.se
Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter,
inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår
uppdragsgivare). Samtycket kan du återkalla när du vill.
Om företag

ABIGO Medical AB är ett svenskt expanderande familjeägt läkemedelsföretag med huvudkontor i
Göteborg. Ett komplett företag med egen forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av
läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO-gruppen har dotterbolag i Danmark, Norge och
Finland. Våra produkter finns i mer än 65 länder och tillverkning av våra medicintekniska produkter
sker i vår produktionsenhet i Askersund.
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ABIGO Medical AB grundades 1989 av bröderna Jan G. Smith och Leif Smith och har idag ca 170
anställda och en omsättning på ca 400 MSEK.
Läs mer om oss på www.abigo.se
Consultant Name Tom Bergqvist
Consultant Number +46 (0)733 – 87 27 22
Consultant Email tom.bergqvist@moveup.se
Cosultant Linkdin https://www.linkedin.com/in/tombergqvist/

