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Senior konsult inom marknadsföring och kreativa 
lösningar med fokus på lönsamhet.  
 
Petter har mångårig erfarenhet f rån mediahus och produktionsbolag. En mångsidig marknadsförare 

och kommunikatör med spetskompetens inom bland annat audio, gaming och idédriven försäljning. 
Han uppfattas som metodisk med stort engagemang för både process, utförande och resultat. 
Petter har stor vana av projektledning i större organisationer, men även som ett övergripande ansvar i 

mindre organisationer. Han har dessutom en förmåga axla rollen som projektledare, och länk mellan 
marknads-, program- och försäljningsavdelning, med en god förståelse för dessa avdelningars 
möjligheter och utmaningar. Petter tillför energi till processer och arbetar lösningsorienterat mot satta 

mål. 

 
Petter drivs av passion och högt engagemang, men är noga med att förstå den grundläggande 

af fären. Han kan både kan ta f ram strategier, genomföra analyser, agera kravställare eller rådgivare. 
En bred men samtidigt djup kompetens som uppskattats hos ledningsgrupper, af färsansvariga och 
som bollplank till kollegor.  

 
Kunskapsområden:  

▪ Strategier för marknadsföring, kanaler, innehåll och för att nå specif ika målgrupper.  

▪ Mediaproduktion. Ljud, Bild, Digitalt 

▪ Kommunikation med spetskompetens inom ljudlig kommunikation.  

▪ Analyser, undersökningar, Insights för varumärken i en given målgrupp. 

▪ Digitala kanaler i form av utveckling av webb, content och annonsering.  

▪ Förändringsarbete och af färsutveckling. 

▪ Branding i form av ef fektivt och insiktsdrivet varumärkesarbete vid digitala kanaler. 

▪ Budgetarbete med planering, kanalval, allokering och styrning gentemot af färsmål. 

▪ Föreläsare, god vana av att presentera och inspirera. 
 

Sektorer:  

▪ B2C: Större bolag och scale-ups. B2B: Data, IT, Media 

▪ Data IT, Tech och Gaming 

▪ Underhållning, Media 

▪ Kommunikationsbyrå, Reklambyrå, Mediabyrå 

 
Verktyg/IT-kompetens:  
- Google Workspace, MS Off ice Suite, Pages, Numbers, Keynote  
- CRM-system och kunskapsdatabaser och diverse verktyg för projektledning 

- MS Off ice Suite, Outlook, Google, Dropbox, Slack, Teams, Zoom, Meets etc 

- Programvara för mediaproduktion. ProTools, Logic, Videoredigering 

- Adobe CC Photoshop, Illustrater, Indesign 

 
Utbildningsnivå:  
IHM Business School: DIHM Diploma, Internationell Marknadsekonom  
MTG Academy: Chefsutbildning,ledarskap,förhandling m.m 

 
Geograf isk täckning:  
Inom Stockholmsområdet. Även möjlighet till distansarbete. 
 
Ersättning:  
Diskuteras utif rån uppdragets omfattning 

 
Kontakt: För ytterligare information om Petter, kontakta Magnus Wallén på 0702-687420. 

http://www.mediasjutjugo.se/

