
Marknadsföringsansvarig 

Rollen innebär främst att skapa material till sociala medier, designa rollups och tryckerier, 

göra en mässkarta, broschyrer, skyltar etc. Du bör ha kunskap inom något program som kan 

användas för dessa ändamål. Däremot är det inget krav så länge du har ett intresse inom 

området och viljan att lära dig. Du kommer även vara med och utforma den externa och 

interna kommunikationen så att rätt information når rätt mottagare. För denna roll bör du vara 

kreativ och kunna bidra med egna idéer.  

Sponsoransvarig 

För att skapa ett mervärde för både företag och besökande behöver vi sponsorer. Det kan vara 

huvudsponsorer eller företag som sponsrar i form utav gratisprodukter som vi kan dela ut. Det 

är din uppgift att hitta dessa sponsorer och se till så samarbetet genererar ett värde för båda 

parter. Du kan även komma att ha ansvar över loungen och de mässarbetare som kommer till. 

För denna roll krävs att du är social och framåt och inte ger upp vid första taget. Det är även 

meriterande (men inget krav) om du har någon erfarenhet av ledarskap sedan tidigare. 

Företagsansvarig 

Tillsammans med projektledaren är du ansvarig för relationen till företagen och att de ska 

känna sig nöjda med sitt medverkande. Du blir länken mellan företagen och projektgruppen 

och den som i första hand har hand om kontakten med utställarna. Du är den som bjuder in 

företagen via telefon och mail samt svarar på frågor. För denna roll söker vi en framåt och 

social person som ser glädje i att göra det där lilla extra så att företagen ska känna sig väl 

omhändertagna. Tänk service! För denna roll är det även meriterande (men inget krav) om du 

har någon erfarenhet av ledarskap sedan tidigare då du är delvis ansvarig över 

företagsvärdarna under och innan mässdagen. 

Logistiksansvarig 

Som logistikansvarig ansvarar du för bland annat mässmatta, möblemang, garderob och 

brandsäkerhet. Det finns redan en bra grund att jobba efter med kontaktuppgifter till 

leverantörer och checklistor att följa, men det finns också utrymme att förbättra och 

effektivisera arbetet och ekonomin. För denna roll bör du tycka om att arbeta strukturerat 

samt klara av att hålla koll på flera saker samtidigt. Arbetet intensifieras något mot slutet men 

du själv har även möjlighet att strukturera och fördela arbetet så som passar dig under de 

månader som projektet pågår.  


