
 

 
 

 

CTT Systems AB (publ.) är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som 

utvecklar, tillverkar och underhåller avfuktnings- och befuktningssystem till civila 

flygplan. Bland våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. Vi är ca 75 

medarbetare varav 55 i Nyköping. CTT är noterat på Mid Cap listan Nasdaq OMX 

Stockholm AB. För ytterligare information se vår hemsida www.ctt.se 

 

Vi befinner oss i en expansiv och spännande period med nya utvecklingsprojekt och framtida ökande 
leveranser till våra kunder, bland annat Airbus och Boeing, och behöver nu förstärkning till vår 
marknadsavdelning. 

Är du en teknikintresserad Marknadsförare och Kommunikatör som vill ägna 
din framtid åt CTT Systems och flygindustrin? 
 
DIT T UPPDRA G  

 

Du kommer i ett nära samarbete med CTTs Försäljnings- och Marknadschef delta i marknadsföringen av CTT’s 

produkter till flygbolag och flygplanstillverkare över hela världen. Nyckeln till framgång för 

marknadsavdelningen ligger i att utbilda, kommunicera och marknadsföra CTT’s värden och skapa goda 

långsiktiga relationer med våra kunder runt om i världen.  

Dina direkta ansvarsområden initialt är att under ledning av Försäljnings- och Marknadschefen och i nära 

samarbete med den tekniska avdelningen: 

 Etablera, förankra och driva igenom CTT’s marknadsföringsplan 

 Driva CTT’s marknadsföring och externa marknadskommunikation 

 Administrera, genomföra och delta i kundevent och mässor 

 Ansvara för annonsering och skapa och publicera redaktionellt innehåll  

 Hantera och driva företagets digitala kommunikation i form av hemsida och sociala medier 

 

 På längre sikt finns stora möjligheter att utvecklas i tjänsten. CTT har historiskt varit ett stabilt växande 

företag där omsättningen på några år gick från 150 MSEK till 350 MSEK innan pandemin. Vi ser nu att 

tillväxten tar fart igen och vi räknar med en stark utveckling i framtiden, vilket ger stora möjligheter för 

individer att växa och utvecklas inom organisationen. 

 

DIN PROFIL  

 

Vi söker dig som har ett genuint intresse av marknadsföring, kommunikation och teknik. Som person är du 

analytisk, tålmodig och kommunikativ. Du brinner för att utbilda, informera och kommunicera företagets värden 

till kunder och marknaden. 

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, utbildning och erfarenhet. För att långsiktigt kunna växa och 

utvecklas hos oss tror vi att du: 

 är högskoleutbildad, inom marknadsföring och kommunikation 

 har dokumenterad yrkeserfarenhet och kunskap i marknadsföring och kommunikation 

 har mycket goda kunskaper i engelska i tal och i skrift. Ytterligare språkkunskaper i något av de 

större världsspråken är meriterande 

 är en god lyssnare och kommunikatör och en kompetent användare av sociala medier  

 

För alla medarbetare ställs höga krav på samarbetsförmåga, noggrannhet och ansvarstagande då vi 

är ett bolag där kvalitetskraven är höga och varje medarbetares insats är avgörande. Vi vill att alla 

förstår både svenska och engelska. Tjänsten är placerad i Nyköping och det är önskvärt att vår 

personal bor i närområdet. Vi har en blandad personalgrupp där andelen kvinnor är drygt 30%. För 

all personal på CTT görs säkerhetsprövning och registerkontroll.  
 

Ansökan med CV och löneanspråk vill vi ha omgående via mail till rekrytering@ctt.se.  

Skriv ”Ansökan Marknadsförare/kommunikatör” i rubrikraden.  

 

Omfattning: 100 % Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. 

Arbetsställe: CTT Systems AB, Brukslagarvägen 5, Nyköping 

Rekrytering kommer att ske löpande. För frågor kontakta Försäljnings- och Marknadschef Ola Häggfeldt: 

ola.haggfeldt@ctt.se  / 070-279 77 33 
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