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Content koordinator med avancerad kompetens inom Excel 
och Power BI 
 

• Ser dina kollegor dig som en Excelexpert?  

• Får du energi när du upptäcker ett nytt Exceltrick?  

• Gillar du tekniskt skrivande och att hjälpa människor att lära sig nya 

färdigheter? 

 

Om du svarade ja på frågorna över kan den här positionen absolut vara rätt för dig. 

 

Learnesy AB är ett edtech-bolag i stark tillväxt som hjälper näringsliv, skolor och 

akademiska institutioner med e-learning inom Excel och dataanalys. Learnesy har en 

nytänkande produkt inom en växande marknad. Nu behöver vi utöka vårt team och vi 

letar efter dig med avancerade Excel- och Power BI-färdigheter. 

 

I den här rollen kommer du att bistå vår växande användarbas bas genom att:  

• Skapa engagerande kurser och utbildningsmaterial 

• Övervaka användare och analysera marknaden i jakt på material och ämnen 

som vi kan använda för att skapa nytt innehåll 

• Undersöka ämnen, skriva manus, designa arbetsböcker och läromedel för våra 

kurser 

• Baserat på din arbetslivserfarenhet och din avancerade kunskap om Microsoft-

produkter (speciellt Excel, Power Pivot, DAX, Power BI), bidra med bra content 

till våra användare 

 

Det finns goda förutsättningar för att du passar för rollen om du har: 

• Minst 4 års erfarenhet av anställning på ett företag. 

• En mycket god kunskap inom Power BI, DAX & Power Query 

• Förutsättning att undersöka ämnen och ge en skriftlig sammanfattning 

• En förmåga för tekniskt skrivande (skriva handböcker, manus, nyhetsbrev etc.). 

• Har stort intresse av att lära dig nya tekniska färdigheter inklusive 

programmering 

• Har mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska samt engelska  

 

 

Forts. 
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Dessutom har du:  

• Viljan att anta uppgifter som kanske inte ligger direkt inom ditt område, till 

exempel granska och uppdatera Wordpressidor 

• Stort intresse av att lära dig nya saker 

• Ett intresse av att vara en del av ett snabbt växande företag som förändrar 

användarnas framtid 

 

Ditt ansvarsområde: 

• Svara på frågor och kommentarer från användare på ett professionellt och 

respektfullt sätt 

• Dela feedback och information från formulär samt community- och 

kundkommentarer 

• Leta efter luckor och saknat innehåll i kurserna 

• Skapa kursmaterial – som t.ex. att ta fram slumpmässiga datamängder, 

förbereda arbetsböcker samt handböcker 

• Föreslå nya kursområden, kurser eller material 

• Skapa utbildningsmaterial för användare (kombination av rörligt och skriftligt 

innehåll) som kan läggas ut på sociala medier 

• Hantera vårt video- och FAQ-bibliotek 

• Hålla dig uppdaterad med den senaste utvecklingen 

• Fungera som en motivator för våra användare 

 

De mest kvalificerade kandidaterna kommer att vara välorganiserade, villiga att lära 

sig nya saker och ha ett öga för detaljer. 

 

Rollen är i utgångspunkt på deltid där antal timmar kan variera, men vi ser att 

behovet över tid kommer växa och vi är också öppna för att det kan vara en 

heltidstjänst från start om vi finner helt rätt matchning. 

 

Vågar du anta utmaningen så tveka inte att söka genom att sända in din ansökan 

med en motivering om varför du är rätt person för jobbet till marcus@learnesy.com. 
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