
Strategisk projektledare till AWB
Som strategisk projektledare hos AWB har du det huvudsakliga kundansvaret och arbetar 
tätt ihop med byråns partners för att garantera leveranser av högsta kvalitet utifrån brief och 
budget. Du säljer in nya projekt på befintliga kunder, leder pitcharbetet samt är drivande i att 
växa AWBs affär. Du ser till att vi alltid ligger steget före kund och marknad. Du har daglig 
kontakt med VD och övriga partners där ni tillsammans driver kunder och AWB framåt.

I rollen kommer du bland annat ansvara för följande:
• Huvudsakligt kundansvar där du leder regelbunden dialog med kund för att säkerställa att 

produktionen når de gemensamma målen
• Budgetansvar gentemot kund och ansvar för hela leveransen både kreativt och ekonomiskt
• Ansvar för att bygga projektgruppen tillsammans med byråns kreatörer utifrån kundens 

behov och uppdrag
• Pitch- och säljansvar mot nya och befintliga kunder där du representerar AWB och 

presenterar AWBs produktioner och erbjudanden
• Utveckling och förbättring av nya produktioner genom erfarenhet, produktionsmetoder och 

utvärderingar
• Genomförande av uppföljning och analys på kund- och projektnivå samt ekonomisk 

uppföljning av varje projekt
 
Din bakgrund
Du har ett stort intresse för populärkultur och samhällstrender. Vi ser gärna att du har 
åtminstone 5 års erfarenhet av liknande roll där du framgångsrikt har ansvarat för betydande 
kunder och projekt. Rollen kräver en mycket god förmåga att bygga- och utveckla relationer på 
alla nivåer, att hålla presentationer och förhandla med olika motparter. 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


