
Copywriter till AWB
Vi söker en 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.

I rollen kommer du bland annat ansvara för följande:
• Leda insiktsarbetet för AWBs kunder tillsammans med den strategiska projektledaren
• Delta i sälj- och pitchprocesser
• Utveckla kommunikationskoncept och kampanjer tillsammans med arbetsgruppen
• Anpassa koncepten till olika kanaler
• Skriva alltifrån manifest till produkt- och kampanjtexter
 
Din bakgrund
Vi ser gärna att du har 3-5 års erfarenhet av liknande roll på byrå- och/eller kundsidan.
Rollen kräver en mycket god förmåga att bygga- och utveckla relationer på alla nivåer, att hålla 
presentationer och övertyga intressenter. Du behöver också vara strukturerad och pragmatisk 
med en god förmåga att lösa problem och driva arbetet framåt tillsammans med dina kollegor. 
Rollen kräver att du obehindrat kommunicerar på svenska och engelska.

Om AWB
AWB är en personlig fullservicebyrå med styrka inom konsumentvarumärken. 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. 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. 

Har du frågor kring tjänsten kontakta VD Jimmy Johansson på jimmy@awb.se / 076 - 868 60 61


