
Du bringer dine kompetencer i spil 
Du skal med dit dybdegående kendskab til B2C og dine 
kompetencer indenfor konceptudvikling sætte dit præg på 
virksomhedens fremtidige B2C.

Dine nøgleopgaver som E-Commerce Manager:
Drift af B2C, herunder:
• Vareindkøb
• Monitorering af salg
• Performance analyse 
• Optimering af salgskanaler
• Produktbeskrivelser/produktberigelser
• Optimering af B2C platform
• SEO optimering

I samarbejde med marketing :
• Tilrettelæggelse af kampagner
• SoMe annoncer
• Nyhedsmails
• Kundeklub
• Vedligeholdelse af B2A og B2b

Som E-Commerce Manager får du base i virksomheden, 
der er beliggende i Kolding, og du referer direkte til 
virksomhedens CEO.

Du løfter virksomheden til det næste niveau
Du er typen, der konstant holder dig opdateret indenfor dit 
felt, hvor udviklingen går forrygende stærkt. Du sætter en 
ære i at gøre tingene ordentligt og skabe resultater. Du har 
økonomisk forståelse og er proaktiv af natur.

Du bliver mødt med kompetente kollegaer, som du får rig 
mulighed for at sparre med. For at lykkedes i stillingen er det 
samtidigt et must, at du formår at arbejde selvstændigt og 
at du kommer godt i mål med dine opgaver, der er orienteret 
mod de bedste løsninger og resultater. Som person besidder 
du et godt humør og stor imødekommenhed og trives godt 
med en uformel arbejdstone.
 
Vi ser gerne, at du har nogle års erfaring fra en tilsvarende 
stilling og motiveres af muligheden for at være med til at 
skabe en ny succes i virksomheden.

Vi ser frem til at høre fra dig
Send dit CV samt ansøgning til
job@brandsofscandinavia.com.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte 
Bettina Schytt Therkelsen på mobil nr. 31 18 97 07. 

Vi behandler ansøgningerne løbende.

Udviklingsorienteret E-Commerce Manager søges til Brands of Scandinavia a/s.

Har du erfaring med opbygning og udvikling af B2C? Har du kendskab til tekstil- og modebranchen? 
Trives du i et arbejdsmiljø, hvor der ikke er langt fra idé til handling? Motiveres du af at drive projekter? 
Så har du nu muligheden for at blive en del af en virksomhed i medvind…
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