Ehandel 9000 søger

E-commerce manager
– med fokus på online marketing.

Vil du være med til at gå forrest og vækste en e-commerce-virksomhed

Kan du sætte flueben ved erfaring indenfor

i 5 forskellige lande? Kunne du tænke dig, at online marketing og mode

en god portion af nedenstående bullets, er

blev din hverdag?

du måske vores nye kollega:

Vi søger en e-commerce manager til som brænder for SEO, Paid Media,

•

SEO analyser i Google Analytics

analyse af online trends og den brede vifte af e-commerce-opgaver.

•

Research af nye trends indenfor SEO

•

Indsamling af materiale til blogindlæg

•

Idégenerering til SoMe posts

•

Tekstforfatning

Vi er blandt nordens største indenfor herremode og livsstilsprodukter,

•

Blogging

og vi har brug for et kreativt marketinghoved, der har styr på e-handel

•

Søgemaskineoptimering i praksis

og kan holde overblikket over omkostninger og mange forskellige samar-

•

Varierende SoMe aktiviteter

bejdspartnere på samme tid. Stillingen er meget alsidig, og du vil samarbejde med kollegaer på tværs af afdelinger.

Det er en fordel, men ikke et must at du har erfaring med at drive e-handel ud over de danske grænser. Derudover er det også vigtigt
at du kan interessere dig for hele virksomhedens drift og udvikling på en måde, som gør at du kan være med i virksomhedens kerne
og arbejde tæt sammen med både direktør, indkøbere og andre marketingkapaciteter.
Hvis du har lyst til udfordringer og ikke er bange for at lede og vejlede dine kollegaer indenfor både online marketing og kundeservice
er det er stort plus. Du kommer til at blive en vigtig del i kampagneplanlægning og eksekvering.
Præcis hvilken uddannelse du har er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste er, at du brænder for e-handel og har kendskab til de mest
afgørende begreber i online marketing og kan vise os din erfaring.
Vi tilbyder lønpakke og pension efter kvalifikationer og erfaring. Derudover bliver du en del af et ambitiøs og ungt team med fart på
og sigtekornet peget på international vækst.
Vi holder løbende samtaler og ansætter så snart vi har afgjort, at du og vi er det perfekte match!

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte E-Handelschef Peter Bødker Sørensen på telefon 26 29 92 30
Send din ansøgning og CV til job@2trendy.dk

