
 

 

Junior Content Manager 50 % / Sales B2B 50 %  

OM FÖRETAGET 

CTS Eventim Sweden AB är ett biljettföretag som varit aktiv inom biljettmarknaden i Sverige sedan 

2009. Vi erbjuder ett unikt biljettförsäljningssystem, inklusive skräddarsydda lösningar för live 

evenemang av alla slag och storlekar. Vi är ett helägt dotterbolag till CTS EVENTIM AG & Co. KGaA 

som är marknadsledare inom biljettförsäljningsindustrin i Europa.  

Vi söker nu en person med ett brinnande intresse för allt som rör evenemang och 

evenemangsadministration som vill vara med och utveckla bolaget på den växande svenska 

marknaden. Tjänsten är ett vikariat som vi önskar tillsätta så snart som möjligt och kommer att 

sträcka sig fram till den 30 juli 2016 med goda möjligheter till en tillsvidareanställning. 

ARBETSROLLEN 

Som Junior Content Manager är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att skapa och redigera evenemang 

inför försäljning samt säkerställa kvalitén av dessa genom löpande kontakt med arrangörer och 

uppföljning i biljettsystemet. Som en gemensam knutpunkt mellan arrangörer, slutkunder och 

callcenter kräver rollen stort ansvarstagande och engagemang. 

I din roll som säljare kommer du att ansvara för hela säljprocessen från att boka möten med nya 

kunder och skriva avtal till att följa upp befintliga kunder och bygga långsiktiga relationer. För rätt 

person finns goda möjligheter till en framtida heltidstjänst som Account Manager.  

Ditt jobb kommer att innebära varierade arbetsuppgifter och ansvarsområden med stort utrymme 

för kreativitet i en innovativ och internationellt växande organisation. Vi satsar på dig och din karriär 

genom ständig utveckling av oss som företag och dig som individ. 

PROFIL OCH EGENSKAPER  

 Du sprider mycket glädje och energi i din omkrets 

 Du är engagerad och fast besluten att hämta hem affärer och bygga långsiktiga relationer 

 Du är en mål– och resultatinriktad person med en bra retorisk förmåga 

 Du är noggrann och eftersträvar alltid kvalité i ditt arbete 

 Du behärskar utmärkt svenska och engelska i både tal och skrift 

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom underhållsbranschen alternativt utbildning inom området 

men är inte ett måste om du är rätt person för oss. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till 

2016-07-30 med möjlighet till tillsvidareanställning. 

Lön: fast månadslön + förmånlig bonusmodell  

 



 

 INTRESSERAD? 

Skicka din ansökan med referenser och löneanspråk och tidigast möjliga startdatum till 

aida.antar@eventim.se.  Ange ”Junior Content Manager” i ämnesraden. Du kan också skicka din 

ansökan till:  

CTS Eventim Sweden AB 
Arenavägen 41 
Box 10144, 121 28 Stockholm – Globen 
Har du några frågor om tjänsten kan du kontakta:  
Aida Antar – Finance Manager; 08-556 689 81 
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