
HEFT AB  

www.heftinternational.com 

 

 

 

HEFT SÖKER DESIGN & CONTENT CREATOR   
2022-01-24 

Är du en person som drivs av kreativt skapande? Vi på HEFT söker dig som har de rätta 
kunskaperna för att kunna komplettera vårt team som Design & Content Creator för 
skapande av allt från digitalt säljmaterial till nyhetsbrev och etiketter. Med ditt kreativa 
sinne kommer du att spela en stor roll i företagets kommunikation och ha möjlighet att 
påverka materialet du producerar. Som del i ett ungt och dynamiskt företag är du driven, 
initiativrik och din inställning och lagspelaranda är minst lika viktig som din kunskap. 
 
HEFT AB är ett svenskt företag som står inför en spännande framtid med en marknad både 

på hemmaplan i Sverige och internationellt. Med en ny och bekräftad metod för att på ett mer 

humant sätt avliva lantbruksdjur är vår vision att göra djurhållningen inom lantbruket mer 

hållbar för både djur och människor. HEFTs erbjudande till marknaden utgörs i två koncept:  

ON FARM: Lösningar för att hantera sjuka, skadade eller icke livskraftiga djur i den dagliga 

produktionen.  

EMERGENCY RESPONSE: Storskaliga lösningar och rutiner för hantering av smittutbrott, så 

som exempelvis Afrikanskt Svinpest eller Fågelinfluensa.   

Vår pågående etablering och fokus är Norden, Holland, Spanien, Frankrike och Belgien där 

kunden är allt från mindre eko-gårdar, till kooperativ och myndigheter.  

 

VI SÖKER DIG SOM HAR  

• Erfarenhet av grafisk design (print, video och digitalt) 

• Erfarenhet av att skapa innehåll och texter för varierande kommunikation så som 

nyhetsbrev, hemsida, produktbeskrivningar och mer 

• Gedigen och dokumenterad erfarenhet av Adobe Creative Cloud (InDesign, 

Photoshop och Illustrator) 

• Kunskap och erfarenhet av sociala medier  

• Mycket goda engelskkunskaper i tal och skrift  

• Är öppen för utvecklig och ny kunskap  

• Har driv och hjärta för djur och miljö 

 

MERITERANDE  

• Goda kunskaper i franska eller spanska  

• Kunskap och erfarenhet av att arbeta i Wordpress  

• Kunskap och erfarenhet av SEO och Google Ads  
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EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER  

• Skapa design och innehåll av produktblad, broschyrer och annat säljmaterial  

• Skapa original och tryck filer av diverse material så som etiketter och produktblad  

• Skriva nyhetsbrev  

• Uppdatera texter och bildmaterial på hemsidan  

• Skapa design och förbereda material för mässor  

• Design och textuppdateringar i användarinstruktioner och liknande material  

• Skapa bilder och innehåll för LinkedIn och Facebook  

• Beställa material relaterat till tryck, sälj- och mässmaterial  

• Dokumenthantering relaterat till tryck filer, varumärke, säljmaterial, mm.  

 

ÖVRIGT 

• Arbetets utförs i Uddevalla (Kärranäs)  

• Lön enligt överenskommelse  

• 60–80% med möjlighet för mertid eller ökning av tjänst  

 

Är du rätt person vänligen skicka in CV (inkl. personligt brev) och referensmaterial som du 

är nöjd med till  

 

Nicole Krefting, VD   

nicole.krefting@heftinternational.com  

 

Intervjuer och antagning sker löpande   

 

Se www.heftinternational.com för mer information om HEFT och våra lösningar. 
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