
 

Kommunikationsresurs 
Som Kommunikationsresurs på Calmark Sweden AB kommer du att ha ansvar för följande områden: 

 Underhålla och uppdatera kommunikationsplattformen tillsammans med VD(t f 

Marknadschef). 

 Sätta regler och mallar för företagets externa och interna kommunikation 

 Ansvara för och operera olika kommunikationskanaler 

o Hemsida 

o Facebook 

o LinkedIn 

o Ev andra kanaler (Twitter, Blogginlägg mm) 

 Ansvara för och operera bolagets pressreleaser och nyhetsflöden (i Cision m m) 

 Följa och rapportera bevakningen av Calmark i olika media och kanaler. 

Vi bedömer att uppdraget omfattar ca 4-8 timmar per vecka varför vi letar efter någon som kan 

arbeta på timbasis antingen som konsult eller timanställd. 

Din kompetens:  
Vi tror att du har en gymnasieutbildning eller högre inom kommunikation och marknadsföring. 

 Att du har några års erfarenhet antingen under studietiden eller efter examen. 

 Du har god vana vid olika webverktyg och sociala media. 

 Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

 Du är en öppen lagspelare som är kreativ och vågar fatta egna beslut. 

Kontakt 
Anna Söderlund, CEO, anna.soderlund@calmark.se 

Torbjörn Enström, CFO, torbjorn.enstrom@calmark.se  

 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter 

inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod 

(PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda 

barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens 

första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde 

kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att 

generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en 

ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för 

den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se . 
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