
 

Karmameju Skincare styrker det digitale team 
– vil du være en del af det? 
Karmameju Skincare søger en e-Commerce Manager  

Karmameju Skincare er en dansk virksomhed, som udvikler og sælger naturlige hudplejeprodukter 
samt en mindre kollektion af luksuriøst loungewear. Vi har kontor i det kreative København NV, hvor 
vi sidder 20 passionerede medarbejdere i et åbent og dynamisk kontormiljø. Vi er i en hastig 
udvikling, hvor vi gør vores bedste for, at vi alle glæder os til at komme på arbejde - også når der er 
travlt. 

Den hastige udvikling skyldes blandt andet, at vi oplever et digitalt boom hos forbrugerne. En stor del 
af jobbet er at sikre vores fulde potentiale i den digitale forretning ved at forstå kundernes digitale 
adfærd og bruge de seneste teknologiske muligheder. 
 
Vi søger en dygtig e-Commerce Manager, der kan styrke online-salget til både nye og eksisterende 
kunder. Du bliver ansvarlig for vores webshop, både for at forme og styre udviklingsplanen, drive 
optimeringsinitiativer og varetage den daglige drift. 
 
Du skal være klar til at tage ejerskab for webshoppen og være en dygtig digital faktabaseret købmand 
M/K, samtidig med at du er tæt sparringspartner for dine nærmeste kollegaer.  
 
Dine primære arbejdsopgaver og succeskriterier 

• Være en central spiller i at forme vores digitale udviklingsplan i tæt samarbejde med ledelsen, 
det øvrige marketing- og online-team samt vores digitale rådgiver. 

• Være tovholder på udviklings- og optimeringsinitiativer inden for webshoppen, bla. for 
international ekspansion. 

• Styrke brandet digitalt og drive salget, bla. ved at optimere produktnyheder, sæsonprodukter, 
bestsellers, mersalg, loyalitet etc. 

• Varetage den praktiske daglige drift af webbutikken via vores Shopify-platform. 
• Monitorere og rapportere performance via relevante analyseværktøjer samt finde på 

forbedringsinitiativer. 
 
Din profil 

• Du har minimum et par års erfaring fra lignende job, og du kender relevante platforme og 
værktøjer. Det vil være et stort plus, hvis du har praktisk erfaring med Shopify og salg uden for 
Danmark. 

• Du trives med både at sætte retning for den digitale udvikling, følge op på planer og være den, 
der får det praktiske gjort. 

• Du ser dig selv som digital købmand, der bruger din viden og ny teknologi til at styrke digitale 
relationer, præsentere et brand og øge salget. 

• Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og formår at skabe tæt dialog med det 
øvrige marketing- og online-team. 

• Du møder deadlines, udviser ro i pressede situationer og ser muligheder frem for 
begrænsninger. 

 
Vi kan tilbyde 

• En virksomhed med høj vækst – og et online-team med endnu højere fart, dvs. muligheder for 
at vokse i jobbet og præge fremtiden. 

• En uformel arbejdsplads med højt til loftet. 
• Mulighed for at præge og tilrettelægge egne arbejdsopgaver. 
• Tæt samarbejde med ledelsen i Karmameju. Du vil referere til Jens Høgsted, der både er adm. 

direktør for Karmameju Skincare og ansvarlig for vores online-team. 
 
 



 

 
 

 

Lyder det interessant? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Finans- og HR-ansvarlige, 
Henrik Østerby på henrik@karmameju.com.  
 
Er stillingen interessant for dig, og har du den rigtige baggrund, så send en ansøgning og dit CV til 
Henrik Østerby inden den 30. november 2021. 

Karmameju Skincare – Rentemestervej 62 – 2400 København NV 
www.karmameju.dk 


