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Vi söker en frilansande copywriter som precis som vi drivs av att ifrågasätta, förändra och
överraska med smart och omvärldsdriven kommunikation. Du är en person som förstår
strategi och gillar att omsätta den i idéer. Du har jobbat några år, älskar att skriva och gör det
lika bra på engelska som på svenska. Du trivs i högt tempo, känner dig bekväm i alla
tänkbara och otänkbara kanaler och har förmågan att snabbt växla mellan projekt och
uppdrag med helt olika förutsättningar. Du är social, prestigelös och ambitiös. 

Rollen är på 50% med start 1/9 eller när du är tillgänglig.

Om AWB och tjänsten
AWB är en personlig fullservicebyrå med styrka inom konsumentvarumärken (populärkultur,
livsstil, mode, mat & dryck, underhållning). Vi sitter på Södermalm i Stockholm och arbetar
med kunder som UNIQLO, Johnnie Walker, Levi’s, Tanqueray, Dr Martens, Hoka, Baileys och
United Spaces för att nämna några. Vi är ett tight gäng som arbetar hårt och har roligt varje
dag. 

Hos oss löper hela tiden många olika typer av leveranser och uppdrag parallellt. Dina
arbetsuppgifter kommer därför variera en hel del och spänna brett. Det kan vara alltifrån att
skriva koncepttexter och  producera innehåll till kampanjer samt andra
kommunikationsinsatser som planning och idéarbete. Med andra ord kommer variation,
kreation, tempo och driv vara en del av din vardag. Du bör därför vara en person som får
energi av miljöer där det händer mycket. 

Kvalifikationer
•    Minst 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet från byråvärlden
•    Relevant utbildning (ex. Berghs, Hyper Island eller Forsbergs)
•    Flytande i svenska och engelska språket, såväl muntligt som skriftligt
•    Stor vana av kundkontakt och att hålla i presentationer

Ansök med personligt brev och CV. Vi välkomnar och uppmuntrar alla att ansöka, oavsett
ålder, kön eller namn. Så länge du kan övertyga oss om varför du skulle passa för rollen så
lyssnar vi. Vi ses! 

Du skickar din skriftliga ansökan till VD Jimmy Johansson på jimmy@awb.se Det går även
bra att kontakta Jimmy på 0768-68 60 61 om du har frågor.
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