
Kommunikations- och mässansvarig till Wapro Group 
 
 
Tjänsten som kommunikations- och mässansvarig hos oss är kreativ och utvecklande!  
Du kommer att vara en del i att bygga brand awareness för ett fantastiskt varumärke på 
våra marknader, se till att leads genereras för att öka vår försäljning och jobba tätt 
tillsammans med våra säljare samt våra externa säljpartners runt om i världen.  
 
Genom vår digitala marknadsföring kommer du att stärka vår positionering på marknaden 
och göra kunden medveten om värdet i våra produkter. Du kommer att jobba med externa 
partners som är en del av Wapro’s marknadsavdelning och är specialister inom AdWords 
och SEO. Du kommer att ha ansvar för vår mässplanering och ev. mindre event.  
 
 
Vilka är vi? 
Wapro Group består av Wapro AB, Wapro INC och RiaWatech A/S.  
I vår verksamhet arbetar alla med stort engagemang, är nyfikna och det finns en mycket 
god stämning som vi är måna om att behålla. Vi står för en öppen organisation med sunt 
förnuft och säljer ”Peace of mind”.  
 
Wapro AB och Wapro INC skyddar människor och samhällen mot översvämningar med 
backventiler och flödesreglering. Vi har med våra patenterade produkter skapat oss ett 
starkt namn i dag- och avloppsbranschen och idag finns våra produkter i ca 60 länder 
världen över. Vi har vårt egna huvudkontor i Karlshamn, ett kontor i Stockholm, ett 
dotterbolag i USA och egna säljare i Tyskland och England. 
  
Sedan april förra året ingår Riawatech A/S, ett danskt bolag med mer än 35 års erfarenhet 
av ventiler, slussluckor och klaffluckor. Vi utvecklar våra produkter i två olika segment; dag- 
och avloppssektorn och aquakultur med fokus på både öppen och sluten landbaserad 
fiskodling - RAS.   
 
Wapro Group ingår i Lagercrantz Group som är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B 
som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består 
av ett 60-tal företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda specifik 
teknik till specifika kunder på specifika marknader.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vem är du?  
 
Givetvis är du en god kommunikatör som har lätt att uttrycka dig i tal och i skrift, både på 
svenska och engelska. Du har erfarenhet kring digital marknadsföring, är självständig och 
kan prioritera din egen tid. 
Du tycker om att planera och samordna. Vi deltar på mässor runt om i världen och du 
kommer på egen hand samt tillsammans med vår medarbetare i Miami hantera bokningar 
samt planera marknadsföring kring våra mässor. 
 
Att vara nyfiken på att lära sig, har en förmåga att kunna projektleda, vara kreativ och tänka 
utanför boxen är en självklarhet. 
 
En stor del av tjänsten innefattar samarbete med övriga inom organisation såsom sälj-, 
innovation-, teknisk support- och produktionsavdelningen. Vi på Wapro är drivna, 
prestigelösa och kommer att lägga en stor vikt vid dina personliga och sociala egenskaper. 
 
 
 
Kvalifikationer: 

• Goda kunskaper i svenska och engelska 
• God förståelse för PPC, CRO, SEO 
• God förmåga att kunna projektleda  

 
 
 
Meriterande: 

• Tyska, Danska 
• Erfarenhet av Zoho 
• Erfarenhet av internationell marknadsföring 
• Erfarenhet av planering/bokning av mässor 

 
 
 
Villkor: 
Start: Omgående 
Omfattning: Heltid 
Ort: Karlshamn 
 
Urval sker löpande, ansök omgående. 
 
Kontakt: 
 
För frågor om tjänsten:  Skicka ansökan till:  
Lotta Hall Guthu  Torgny Larsson 
+ 46 (0)70-558 02 06  + 46 (0)70-2 22 93 25 
lotta.hall@wapro.se  torgny.larsson@wapro.se  
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