
 

 

Är du i början av din karriär och har en passion för dataanalys och statistik? 
HowCom Evolution söker nu en junior analytiker 
 
 
Vi på Evolution, som är en del av mediebyrån HowCom, är i dagsläget åtta personer som arbetar med 
ett 30-tal olika kunder. Vårt fokus ligger i att utifrån marknad, konsumentbeteenden och varumärke 
skapa förståelse för kundens affär samt lösa vilken roll kommunikationen och media bör spela i 
densamma. Våra uppdrag omfattar alltifrån kampanjuppföljningar, varumärkestracking, 
behovssegmenteringar, mediaeffektivitetsberäkningar, simuleringar och annat som är centralt för 
mediestrategiskt arbete.  
 
Mediebyrån HowComs kärna är att ständigt jobba insiktsdrivet i mediarekommendationer, strategi 
och mediaköp. Där kommer insiktsdelen Evolution (och du?) in som en viktig spelare. Efterfrågan på 
Evolutions tjänster och produkter fortsätter att öka och vi har nu ett behov av att förstärka vårt team 
med en ny kollega som utifrån rådata kan skapa värde för våra kunder.   
 
Vi tror att du är av naturen nyfiken på varumärken och människan som konsument. Som person är 
du trygg och är van att ta egna initiativ och ansvar. Du bör vara analytiskt lagd och trivas med att 
skapa struktur och ordning i en miljö bestående av stora datamängder.  
 
 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:  

• Bearbeta rådata från olika former av databaser 

• Paketera insikter lättillgängligt i t.ex. Powerpoint 

• På egen hand driva projekt från uppstart till leverans 

• Stötta och avlasta internt med analys av data från olika källor 

 
I korthet söker vi dig som har: 

• högskoleutbildning inom statistik, ekonomi eller marknadsföring 

• 0-2 års arbetslivserfarenhet 

• goda kunskaper i Excel och Powerpoint 

• goda kunskaper i SPSS eller andra statistikprogram 

• lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 
 
Det är också meriterande om du har:  

• tidigare erfarenhet av att jobba inom media eller marknadsföring 

• erfarenhet av att visualisera och arbeta med data i Tableau 

• erfarenhet av att koda i R eller Python 
 
Vi skulle bli förvånade om du inte: 

• har ett intresse av marknadsföring och reklam 

• var bekväm med att bearbeta större datamängder 

• var noggrann och har ett öga för detaljer 

• har ett driv att utvecklas inom både analys och mediabranschen 
 
 
Vad kan vi erbjuda dig? 
Hos oss får du möjligheten att arbeta med några av Sveriges mest spännande varumärken 
tillsammans med ett tajt team som brinner för att utveckla våra kunders affär. 



 

 

Vidare finns stora möjligheter för personlig utveckling och karriärsutveckling inom både analys och 
media. Dessutom vill vi påstå att du får sköna kollegor på en flexibel, strategisk och kreativ 
arbetsplats! 
 
 
 
 
 
 
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig till oss 
 
 
Fredrik.Robertson@howcom.se    073-3404988 
 
https://www.howcom.se/  
 
 
 
 
Urval och intervjuer sker löpande.  
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