
AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
www.alfacare.no, post@alfacare.no, tlf: 35 02 95 95

AlfaCare AS ble etablert i 2002, har 13 ansatte og er ledende leverandør av 
klinikkutstyr og produkter til forebygging og lindring av muskel- og ledd- 
plager og idrettsskader i Norge. Våre kunder er bl.a. klinikker, terapeuter, 
apotek, bandagist, helsekost, sport, toppidrett, sykehus, ortopediske verkst-
ed, bedrifter og treningssenter. Vi er også etablert i Danmark og Sverige via 
AlfaCare Danmark ApS. Omsetning i år blir ca 45 millioner. Vårt mål er å bli 
ledende i Norden og for å kunne ha stor vekst i årene fremover har vi behov 
for å øke staben.for å øke staben.

Vi søker 

Fysioterapeut/
markedsmedarbeider

Arbeidsoppgaver:
• Utarbeide/oversette produkttekster til publisering på web, 
 i brosjyrer, annonser og andre publikasjoner
• Skrive artikler knyttet opp mot produkt eller brukere av   
 våre produkter for publisering i media eller egne kanaler
• Ansvar for innhold på våre websider
• Administrere nyhetsbrev til våre kunder
• Utarbeide profil for bruk av sosiale medier og ansvar for   
 publisering i disse
• Googleoptimalisere våre websider
•• Være en resurs for vårt kundeservice team, samt avlaste de  
 på hektiske dager
• Være med i vårt team på utstillinger og som vert på egne  
 kurs
• Inngå i bedriftens markedsteam sammen med grafisk 
 designer, daglig leder og selgere

Du:
•• Utdannet fysioterapeut eller tilsvarende med god kunnskap  
 innen anatomi og trening
• Gode evner til samarbeid og selvstendighet
• Serviceinnstilt, strukturert og tillitsvekkende
• Gode skriftlige og muntlige kunnskaper
• Gode datakunnskaper
• Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:Vi tilbyr:
• En utfordrende stilling og positive kollegaer
• Mulighet til å være med på et lag med store ambisjoner
• Lønn etter avtale

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder 
Torkild Haugan tlf. 901 26 007
Kortfattet søknad med CV sendes E-mail: torkild@alfacare.no
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