
  

   

Motiveras du av att göra det svåra enkelt? 
Välkommen att praktisera strategisk kommunikation som 
förändringsverktyg under HT 2018 

Nim Distribution är ett lokalt distributionsbolag i västra Skåne. Vi ägs av HD-Sydsvenskan, 

del i Bonnier News. 360 dagar om året distribuerar vi morgontidningar, tidskrifter, 

e-handelspaket och andra produkter till hushåll och företag. Vi inledde vår verksamhet den 2 

januari men har en historia sedan 1960-talet. Våra ledord är engagemang, öppenhet, 

integritet och affärsmässighet. 

Under 2018 bygger vi Nim Distribution framtidsstarkt. Vår verksamhet kännetecknas av 

utveckling och väldigt många både små och stora förändringar i ett högt tempo. Vi är idag ca 

1200 anställda som varje natt och dag behöver rätt förutsättningar för att kunna och vilja 

bidra på bästa sätt. Och det utan att mötas mer än då och då. Det ställer exceptionella krav på 

hur vi kommunicerar med varandra och våra externa intressenter. Kommunikation är ett helt 

centralt verktyg i vår förändringsledning. 

Om praktiken 

Du som praktiserar hos oss kommer att befinna dig mitt i hjärtat av vår förändringsresa och 

vill både hugga i och ta för dig av de möjligheter till erfarenheter som bjuds. Ibland gör du 

taktiska planer eller filar på budskapsplattformar, ibland publicerar du repetitiva inlägg om 

hur man läser en lönespec eller städar dokumentmallar. 

Du vill bidra med dina uppdaterade kunskaper såväl som dina färdigheter i att skriva text, 

redigera bild och jobba digitalt (Blogg, social media, webb). För dig är det lika självklart att 

jobba på svenska som engelska. Vi jobbar i PC-miljö med G Suite, Indesign och Wordpress, 

och med iPad etc. för filmhantering m.m. 

Du blir en del av Kommunikation som idag är 2 tjänster. Arbetssättet är processorienterat 

vilket innebär att du dagligen arbetar tillsammans med andra kollegor i företaget. Som 

stabsfunktion sitter vi inte och väntar på andras uppspel; vi stödjer förändringsarbetet 

proaktivt på alla vis vi kan. Det arbetssättet måste du gilla. 

Här på Nim Distribution inspireras vi gärna av andra och ser fram emot att ta del av de 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter du kan bidra med. Upp till 2 personer med rätt profil 

har möjlighet att praktisera hos oss. Praktikplatsen är på kontoret på Rådmansgatan 12B i 

Malmö. Vanligtvis är arbetstiden kontorstid 08-17:00 men eftersom fler än 1000 av våra 

medarbetare jobbar på natten är vi ibland ute då också. 

Vill du vara med? 

Välkommen med din ansökan till ansokan@nimdistribution.se. Vi önskar träffa kandidater 

löpande men senast fredag 7 september vill vi ha din ansökan i form av CV samt personligt 

brev där du berättar mer om dina tankar kring kommunikation som verktyg i en föränderlig 

verksamhet och hur dina erfarenheter kan bidra till detta. Märk ansökan med “Praktik 

Kommunikation”. Vi ser fram emot att höra av dig! 

  

 

Nim Distribution i Skåne AB, Malmö 
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