
 

Vi är en av de mest ambitiösa och innovativa start up-företagen i Schweiz med redan 

mer än 170 medarbetare. Sedan 2014 utvecklar och producerar vi framgångsrikt 

mobila och stationära laddningsstationer för elbilar. Med till exempel Juice Booster 2 

är vi världsmarknadsledare i dess segment. Denna position bygger vi ut löpande med 

fler marknadssegment och marknader.  

Därför söker vi dig som är en skicklig 

PR-MANAGER  
UK/Nordics 

I denna funktion är du ansvarig för förfrågningar från media från de berörda marknadsdelarna 

och du bygger snabbt upp täta och effektiva relationer med media och externa partners. 

Du planerar, koordinerar och placerar attraktiva inslag och intervjuer i media och har en 

förstklassig känsla för viktiga virala ämnen, redan innan allmänheten börjar tala om dem. Det 

idealiska är att allmänheten talar om oss tack vare dig. 

 

Våra krav är höga, men trots det har vi roligt när vi jobbar. Skapa dig en bild på vår YouTube-

kanal. 

 

 

Vi erbjuder: 

• Möjligheten att bygga upp och bygga ut PR-avdelningen i regionen 

• En självständig position med stor autonomi  

• Korta beslutsvägar i ett team med mycket humor 

• En spännande och omväxlande funktion 

• Medverkan i en framtidsinriktad utveckling i ett framgångsrikt företag 
 

Du tar med dig: 

• Erfarenhet inom området intern/extern kommunikation, Media Relations eller som journalist/redaktör 

• Befintligt nätverk av mediapartners i de respektive regionerna 

• Passion och intresse för tekniska ämnen, elektrisk mobilitet, laddningsinfrastruktur 

• Mycket goda och stilsäkra kunskaper i engelska och tyska. Svenska och norska är ett plus. 

• Snabb uppfattningsförmåga 
 

 

  



 

Välkommen till JUICE WORLD: Juice Technology AG | Juice Services AG | Juice Power AG 

Kontor Zürich / Zurich office:  CH-8185 Winkel - Zürich flygplats, Schwärzen 33 

Säte / Headquarters:  CH-6330 Cham, Gewerbestrasse 7 

Kontakt / Contact:  www.juice-technology.com, +41-41 510 02 19 

 

Dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Sverige, Spanien, USA, Kina 

Subsidiaries in  Germany, France, Sweden, Spain, USA, China. 

Om du vill veta vad du ger dig in på: https://youtu.be/kOOTU_rTajU   

Ansök bara om du vet att du med en orubbligt positiv attityd klarar att göra det 

omöjliga. Ett jobb hos Juice är ingen barnlek. Vi ställer krav på dig. Du belönas med 

mycket manöverutrymme, kompetens och ansvar. En examen är visserligen inget 

hinder, men du ser: Vi bedömer dig på vad du presterar och inte vilka papper du har.  

 

Vårt inderdisciplinära team är flexibelt, dynamiskt, har hög arbetskapacitet, många 

idéer och humor. Så måste du också vara om du vill komma i högform hos oss. Om 

allt det passar blir vi lyckliga tillsammans. 

 

Din bas är i Winkel (ZH) omedelbart i närheten av flygplatsen Zürich (CH) eller i din 

respektive region (UK/Nordics). 

 

 

 

Skicka dina ansökningshandlingar till jobs@juice-technology.com  

Vid frågor vänder du dig till Justin Wettengel, Chief Recruiter, +41 41 510 02 19. 

Vi har ingen lust att få standardmässiga ansökningar. Ge din CV därför namnet [Ditt namn]_wantsJUICE.pdf 

och ange på ämnesraden vilken tjänst det gäller. På så sätt kan vi snabbt filtrera ut dig bland alla tråkmånsar. Vi 

satsar också på direktansökningar. Du kan alltså bespara dig avgifterna till personalförmedlare. 

 

 

 

Och just det ja: JUICE har precis för andra gången vunnit priset «Best Places To Work». 

Tack till våra utomordentliga medarbetare, som år 2020 och 2021 hjälpt oss att få detta pris i 

anonyma enkäter. 

 

 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

