
Brænder du for salg i BtC segmentet, udvikling, drift og vedligehold af websites og PIM samt for at skabe den 
mest optimale brugerrejse?  Vi styrker vores on-line team, og søger derfor en kommerciel e-commerce manager, 
som kan være med til at udvikle og drive vores digitale platform og sikre kontinuerlig vækst i on-line segmentet. 
Med reference til Head of Marketing & E-com bliver du en del af et dynamisk og engageret team, som er en stærk 
driver af Cane-lines digitale transformation.

Dine primære arbejdsopgaver
• Salgsansvar for vores BtC kanal, herunder kundekontakt til BtC kunder
• Udvikling og drift af vores PIM system med fokus på automatisering af data
• Udvikling og drift af Shopify platform med fokus på løbende optimering af brugerrejsen / UX
• Løbende konverteringsoptimering af website i tæt samarbejde med det øvrige team
• Sikre succesfuld kampagne eksekvering og samspillet med øvrige aktiviteter og platforme

Din profil
• Flair for IT kombineret med en stærk teknisk forståelse
• Erfaring med Shopify, CMS og gerne HTML
• Kommercielt mindset og du kan sælge på ”distancen” via website
• Positiv, godt humør, service-minded, struktureret  og løsningsorienteret
• Fleksibel, omstillingsparat, har ”hands-on” indstilling og et stort drive
• Gode sprogkendskaber; dansk, engelsk og gerne tysk

Vi tilbyder 
En spændende udfordring i en dynamisk og ambitiøs organisation, hvor du bliver en vigtig del af Cane-lines 
vækststrategi.  Du får et job, hvor du vil være en vigtig spiller på den digitale del i virksomheden. Du får en bred intern 
kontaktflade samt kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Du får en udfordrende og spændende hverdag, hvor 
der vil være god mulighed for at præge din egen stilling. Arbejdsmiljøet er internationalt, professionelt, positivt og 
team-orienteret. For den rette kandidat vil der være gode muligheder for personlig som faglig udvikling. Stillingen er 
en fuldtidsstilling på vores hovedkontor i Rynkeby.

Øvrigt
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Sofie Grøndal, Head of Marketing & E-com på 
tlf. 21310064. Alle ansøgninger behandles fortroligt. Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende vurderer de 
indkomne ansøgninger og indkalder til samtaler. Ansøgning sendes til job@cane-line.com.
Der er ansøgningsfrist fredag d. 14. februar 2020. 

Cane-line A/S er en privatejet dansk virksomhed, som designer og producerer indoor og outdoor møbler. Cane-line har en førende 
position inden for sit felt i Europa og en international profil med eksport til mere end 100 lande på verdensplan. Cane-line er 
certificeret efter miljøstandarden ISO14001:2015 og auditeret med SMETA. Cane-line A/S har sammen med søsterselskabet 
Sika-Design 78 motiverede medarbejdere i Danmark samt flere kolleger i Indonesien, USA og Australien.
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