
• Online salgsansvar, herunder udvikling, drift og succesfuld kampagneeksekvering
• Optimering og digitalisering af arbejdsgange på tværs af salgskanaler og kundesegmenter
• Sikre stigende og profitabel trafik samt udvikle og eksekvere innovative digitale aktiviteter
• Sikre omni-channel customer experience og link-building ved alle relevante touch-points
• Kvalificeret BtB og BtC lead generering
• Drifte, optimere og udvikle website platform og on-line set up

Dine kvalifikationer
• Flair for IT og styr på din egen digitale værktøjskasse
• Erfaring med Shopify, CMS og gerne HTML
• Kommercielt mindset med datadisciplin, som kan sælge via digitale medier og platforme
• Positiv, godt humør, service-minded, fokuseret og løsningsorienteret
• Fleksibel, omstillingsparat og trives med at arbejde med forandringer
• Gode sprogkundskaber, dansk, engelsk og gerne tysk
• CRM erfaring er en fordel

Vi tilbyder
En spændende udfordring i en dynamisk og ambitiøs organisation, hvor du bliver en vigtig del af Cane-lines vækst 
strategi. Arbejdsmiljøet er internationalt, professionelt, positivt og team-orienteret. Vi tilbyder frihed under ansvar 
med gode muligheder for personlig som faglig udvikling. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 
kontakte Sofie Grøndal, Head of Marketing & E-com på tlf. 2131 0064. Du bedes uploade din ansøgning vedlagt
relevante bilag på www.cane-line.dk/blogs/about-us/job-karriere senest d. 29. marts 2019.

Cane-line A/S er en privatejet dansk virksomhed, som designer og producerer indoor og outdoor møbler. Cane-line har en 
førende position på havemøbelmarkedet i Europa og eksport til mere end 100 lande på verdensplan. Vi er som den første 
producent af havemøbler og den første nordiske møbelvirksomhed blevet certificeret efter både miljøstandarden ISO14001 og 
den internationalt anerkendte standard for social ansvarlighed SA8000. Cane-line A/S har sammen med søsterselskabet       
Sika-Design 70 motiverede medarbejdere i Danmark samt flere kolleger i Indonesien, USA og Australien.

CANE-LINE SØGER
E-COMMERCE MANAGER

Cane-line søger en E-Commerce Manager, som kan være med til at udvikle og drive vores digitale platform og sikre 
kontinuerlig vækst i online segmentet. Med reference til Head of Marketing & E-com bliver du en del af et dynamisk 
team, som udvikler og driver Cane-lines digitale transformation.
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