
Duro söker en digital kommunikatör/designer 

Kort information om företaget 

Duro har bedrivit verksamhet i Hagaström (Durovägen) Gävle sedan 1930. Här är 
huvudkontor och all tillverkning belägen. Duro-tapeten är för många ett begrepp. Genom en 
hög produktkvalité har vi rönt många framgångar. Måhända är vi därför också kunglig 
hovleverantör sedan 1946. 

Vår affärsidé bygger på en omtanke om kunden, vår miljö, svensk design och våra anställda. 
Utifrån detta har vi utvecklat effektiva system för tillverkning och försäljning av tapeter. Allt 
detta har också resulterat i ett stabilt företag. 

Nu vill vi ta nästa steg i utvecklingen av företaget. Det gör vi bl.a. genom en förstärkning av 
organisationen. Avsikten med detta är att expandera försäljning och att nå nya marknader. 

Därför söker vi nu en digital kommunikatör/designer 

I rollen som digital kommunikatör/designer kommer du att ansvara för företagets digitala 
marknadsföring och kommunikation.

Bakgrund 
Befattningen är nyinrättad och innebär en satsning på vår marknadsföring i Sverige och 
andra länder via webb, sociala medier m.m. Satsningen görs bl.a. för att stödja den 
webbhandel företaget avser att introducera under 2017-2018. 

Arbetsuppgifter 
Ditt arbete utgör en fortsatt utveckling av kommunikationen via företagets hemsida, 
webbshop och sociala medier. Du kommer att arbeta med allt från sökordsoptimering till 
utveckling av vår hemsida och webbhandel och annan digital kommunikation. Självklart 
kommer du med detta även att medverka till en utveckling av företagets grafiska profil. 

Personliga egenskaper och kvalifikationer 
Om du tror dig besitta egenskaper enligt arbetsbeskrivningen tveka då inte att kontakta oss. 

Du har förmodligen förvärvat dessa kunskaper genom en kvalificerad utbildning och/eller en 
flerårig erfarenhet från området. 



Sist men inte minst besitter du ett närmast passionerat förhållande till digitala redskap och 

digital kommunikation. Du är också införstådd med alla de möjligheter som en framgångsrik 

webbkommunikation kan ge. 

Från vår sida vill vi verka för att du får en personlig utveckling och feedback i toppklass. 

Kontakta oss 
Mer information kan du få i kontakt med Björn Andersson, VD Duro, tel 026-65 65 02.
Information om företaget kan du också få genom vår hemsida www.durosweden.se 

Din konfidentiella intresseanmälan kan också göras till bjorn.andersson@durosweden.se 
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