
 

     

 
Vill du arbeta med LED teknik på Idrottsevent? 
Är du Teknik-kunnig och intresserad av Fotboll och annan sport. 
Vi söker deltid/heltid teknisk ansvarig för vår analoga samt digitala arenaexponering (LED). 
Vi arbetar idag främst på Tele2 Arena (Samtliga matcher för Djurgården & Hammarby) men 
genomför många andra uppdrag.  Såsom Event, Bandy, Innebandy, Friidrott mm. 

Då Nordisk Idrottsreklam utökar sitt erbjudande med nya produkter och system så söker vi dig som 
vill följa med på en spännande resa. 
 

Om Idrottsreklam 

 
Nordisk Idrottsreklam erbjuder produkter och tjänster (fullservice) för föreningar, arenaägare och 
dess sponsorer. 
Vi erbjuder allt från uthyrning av perimeter LED system, bildväxlare och fast reklam, till produktion 
och original. Vi arbetar hand i hand med klubben, ofta med personal på plats. 
 
Mer om Nordisk Idrottsreklam på www.idrottsreklam.se 

Sedan 2008 har vi genomfört 100-tals arrangemang, skräddarsytt & punktligt! På en marknad 
dominerad av Mediatec är vi en liten aktör men med en stark framtidstro. Trots  vår storlek vinner vi 
uppdrag på allt fler event och arrangemang.  
En framtidsfaktor är, vår målsättning att alltid tänka långsiktigt utan genvägar till en ”snabb affär”. 
Och att vi skall uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar med råge. Detta har resulterat i en 
gedigen bas med flertalet och mångåriga avtal. 
 
 

Arbetsuppgifter 

 
Att tillsammans med vår matchansvarig, inför match/event, planera, delta och leda* arbetet med att: 
- montera av skyltsystem (fast reklam)  
- montera, driftsätta och säkra utdata till perimeter LED (Rörlig reklam) på respektive arena.  
- montera övrig arenaspecifik utrustning 
- Stämma av med beställare samt säkerhetsansvarig på arenan. 
 
Likaledes att efter match/event av etablera utrustningen.  
*(Normal arbetsgrupp är 3-4 personer vid ett event) 
 
 

http://www.idrottsreklam.se/


Arbetsuppgifter, fortsättning 

 
Ta ansvar för den tekniska delen och på eget initiativ fortlöpande skapa sig kundskap i såväl befintlig 
utrustning som framtida teknik. Sköta underhåll av LED system 
Viss kontakt med annonsörer och uppdragsgivare för att bistå med tekniska förutsättningar i 
samband med skapande av original och animationer. 
 
Arbetet utförs på oregelbundna tider i anslutning till matchdagar, i huvudsak vår till höst. Men 
numera i större omfattning även vintertid. Detta kräver periodvis större arbetsinsats. Men ger även 
ledigt under längre perioder. Vilket ger utrymme för extra ledighet, annat arbete eller intressen.  
 
 

Kvalifikationer 

 
Goda kunskaper om datorer, nätverk samt intresse för ”tekniska lösningar” 
Baskunskaper om El-lära 
Hantera Engelska i tal och skrift (tekniska manualer) 
Gärna vana från grafiska program (Layout, animering) 
Förmåga att prioritera, strukturera och prestera när det behövs 
Social kompetens, vana vid kundkontakt och arbete i team 
B-Körkort (gärna vana från lätt lastbil) 
 
Då vi är ett ungt gäng som arbetar mycket under eget ansvar lägger vi stor vikt vid: 
- ett eget driv, ett gott bemötande i teamet och mot kunder.   
- Gediget intresse av teknik och förmåga att ta till sig ny kunskap.  
 
För ”rätt person” kommer företaget att bistå med att fylla eventuella brister i kvalifikationer. 
 
 

Övrigt  

 
Start/omfattning /  lön /tillträde enligt överenskommelse 
Placering: Stockholm 
 
Välkommen med din ansökan till: christian@idrottsreklam.se 
 
Frågor om tjänsten kan  ställas till företagets  
VD Christian Filipsson på telefon 070-290 55 99. 
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