
PRODUKTIONSLEDARE 
TILL UNITED!  
Är du i början av din karriär och vill vara med på en spännande resa? Vi söker nu en 
produktionsledare som brinner för Eventet och mötet med människor och som vill utvecklas 
tillsammans med oss. Hos United får du arbeta med några av Sveriges mest spännande kunder, 
såsom Coca-Cola, L'Oréal, Mondelēz, Filmstaden och Discovery+.  
På United sätter vi människan i fokus och arbetar stenhårt för att leverera prisvärdhet och hög 
service till våra kunder. Vi sätter stort värde i att ha kul på jobbet i kombination med att värdera, 
utveckla och utmana oss själva och våra kunder.  

OM TJÄNSTEN  
Tjänstens huvudarbetsuppgift består av att producera och leda kampanjer från A till Ö som innehåller aktiveringar inom 
Event och Retail. Som produktionsledare säkerställer du att kreatörer i vår studio arbetar effektivt för att uppnå hög 
kundnöjdhet och lönsamhet. Du kommer att arbeta sida vid sida med erfarna kollegor som gör arbetet både roligare och 
enklare. Arbetet innebär högt tempo med mycket ansvar och kundkontakt. I arbetsuppgifterna ingår även rekrytering av 
eventpersonal i enlighet med vår modell, samt koordination och att leda produktionsuppdrag och logistik kopplat till 
projekten.  

VEM ÄR DU?  
Vi söker dig som är människokännare och på något sätt jobbat med Event tidigare. Det är viktigt för dig att prestera och vara professionell i 
kombination med att ha kul på jobbet. Du är van att ha många saker igång samtidigt och är ambitiös och serviceminded. Du ser möjligheter i allt du 
gör och är både driven och initiativtagande. Du har en utmärkt kommunikationsförmåga, både i tal och skrift. Du arbetar idag med uppgifter där du 
ansvarar för att leverera mot en deadline. Ett par års erfarenhet från eventarbete är meriterande. På United är vi prestigelösa på riktigt, vilket 
innebär att ingen uppgift känns för oviktig eller för liten. Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning eller liknande!  

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!  
Skicka in din ansökan märkt med ”produktionsledare” och berätta varför vi ska träffa just dig! Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. 
officework@weareunited.se  
Jungfrugatan 6  
114 44 Stockholm.  

 
United är en fullservicebyrå inom Brand Experience och Shopping Experience. Vi skapar engagemang och delaktighet i mötet mellan varumärken och de människor 
som betyder mest för dem och vi hjälper varumärken att vinna i Retail. Vår framgång bygger på att utveckla smarta, engagerande och framgångsrika aktiviteter, 
med en hög servicegrad och fullständig kontroll över kostnaderna. Detta lyckas vi med genom att ständigt värdera, utveckla och utmana såväl våra kunder som 
medarbetare. United är Sveriges mest prisbelönta eventbyrå under de senaste 10 åren och vann nyligen utmärkelsen Årets Byrå 2022. Vi är ca 20 medarbetare som 
är baserade på vårt huvudkontor på Jungfrugatan  i Stockholm.  


