Nya på Eminent reklambyrå AB är Camilla Nilsson, byråansvarig (höger) och Johanna Carleson, digital marknadskoordinator
(vänster).
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Eminent reklambyrå växer för att kunna
växa ännu mer
Eminent Reklambyrå i Malmö växer och nyanställer. Ny byråansvarig är
Camilla Nilsson som har lång erfarenhet från såväl reklambranschen som
olika positioner inom näringslivet. Närmast kommer hon från en tjänst som
HR-ansvarig på kommunikationsbyrån FEW i Malmö.

– Eminent har en positiv utveckling och det är en stimulerande och

spännande utmaning att få vara en del av företagets fortsatta tillväxt. Min
uppgift som byråansvarig är att ta hand om den dagliga driften på kontoret,
att effektivisera processer, planera och strukturera arbetet samt säkerställa
leverans till våra kunder, säger Camilla Nilsson.
– En annan viktig uppgift för mig är att kontinuerligt jobba med teamet och
medarbetarnas utveckling. Jag ser till att alla trivs, presterar på topp och att
den kreativa nivån förblir hög. Eminent ska fortsätta att vara en byrå där både
medarbetare och kunder trivs.

– Med Camilla på plats får vi en effektivare och mer slagkraftig organisation,
säger Oskar Lärn som fortsätter som VD för Eminent. Det innebär att jag kan
koncentrera mig på mer strategiskt arbete och att utveckla våra kunders
affärer. Jag får också mer tid för att träffa nya potentiella kunder.
– Vår målsättning är att växa ytterligare under de närmaste åren och vi vill
stå väl rustade för att ta nästa steg. Vi är övertygade om att många företag
behöver och är intresserade av såväl strategisk rådgivning som en
välfungerande daglig produktion. Eminent vill vara något av en husbyrå som
alltid finns till hands.

Ny på Eminent är också Johanna Carleson som sedan årsskiftet arbetar som
digital marknadskoordinator.
– Min uppgift är framför allt att vägleda våra kunder i den digitala världen.
Jag hjälper dem att förstå och använda de digitala kanalernas kraft på rätt
sätt. Utöver min rådgivande roll kommer jag att arbeta operativt genom att
producera material i sociala medier för våra kunders räkning, berättar
Johanna Carleson.

Eminent Reklambyrå startades 1997. I dag har byrån 12 medarbetare och en
omsättning på drygt 9
miljoner kronor (2018). Bland uppdragsgivarna finns såväl B2B- som B2Ckunder.
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