
Markberg søger en

INTERNATIONAL 
MARKET PLACE MANAGER 

INTERNATIONAL MARKET PLACE MANAGER

Som led i virksomhedens ambitiøse vækststrategi søger vi nu en International Market Place Manager med
de rette faglige og personlige kompetencer. 
Der er tale om et meget attraktivt job, hvor du kommer til at få en central rolle i udnyttelsen af det fulde 
salgspotentiale for Markberg. Du bliver en betroet samarbejdspartner for virksomhedens Sales Director
og samtidig bliver du en central driver på virksomhedens fortsatte vækstrejse.

ANSVARSOMRÅDER: 

Daglig operation
• Udarbejde og sikre opfyldelse af salgsbudget
• Overvåge salgsudviklingen og analysere produkt portefølje performance på tværs af Marketplaces
• Optimere varepakken til hver enkelt Marketplace
• Udarbejde årshjul med salgsfremmende aktiviteter 
• Planlægge og eksekvere marketing aktiviteter
• Lave ugentlige suppleringer
• Sikre effektivt samarbejde med support team og øvrige afdelinger 
• Rapportere performance til Sales Director

Merchandising
• Sikre at Markbergs varer er tilgængelige og den online merchandising er optimeret efter kundernes behov
• Vurdere og optimere content behov med henblik på at øge konvertering og omsætningen 
• Planlægge og eksekvere salgsfremmende aktiviteter 

Indkøb
• Disponere kollektions varer 
• Disponere NOOS varer 
• Udvikle og disponere kampagne og eksklusive varer
• Forecaste varebehov, således salgsbudget kan opnås 



Strategisk 
• Udbygge vores position på nuværende Marketplaces
• Udarbejde 3-års budget og strategiplan
• Identificere og åbne nye internationale Marketplaces 
• Opbygge relationer med eksisterende og nye Marketplaces 
• Deling af erfaringer med øvrige salgskanaler 

OM DIG 
• Du har min. 2 års erfaring fra lignende stilling, gerne indenfor fashion/livsstil 
• Du har erfaring med 3. parts integrationer
• Relevant uddannelse 
• Du er ambitiøs og har et kommercielt mind-set
• Du har stærke analytiske evner, som du formår at omsætte til relevante tiltag
• Du er løsningsorienteret, elsker at skabe omsætning
• Du trives i en virksomhedskultur hvor passion og engagement hyldes
• Du har en hands-on attitude, og vil arbejde passioneret i en ejerledet virksomhed

DU TILBYDES 
• Et spændende og afvekslende job i en dynamisk vækstvirksomhed med fokus på ansvarlig produktion
• Gode kollegaer i et positivt miljø, der er dynamisk, entreprenant og med sunde værdier
• Mulighed for at spille en meget central rolle ifm. den strategiske udvikling af Markberg

Start snarest muligt med løn og ansættelsesvilkår efter kompetencer.

Interesseret? Så send straks en ansøgning og CV til: job@markberg.com  
mærket”International Market Place Manager” senest d. 31. juli. Vi afholder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Morten Roed Simonsen på tlf. 42901655

Markberg er en ung, dynamisk fashion virksomhed i markant, international vækst, der blev stiftet af Mette Astrup og 
Rune Klemmensen i 2008. Produktprogrammet omfatter bl.a. tasker, punge, bælter, handsker og accessories i læder af høj kvalitet og 
en 100% Recycled kollektion. Markberg er pionerer med Zero Waste produktion og har i dag opnået en stærk international position 
hos en række anerkendte retailere og onlineplatforme. Udover en betydende position i Skandinavien, sælges Markbergs produkter i 
dag bl.a. i DACH, UK, Holland, Belgien, Italien og Spanien. Målgruppen er modebevidste kvinder, der ønsker stilrene produkter med 
rå detaljer i høj kvalitet og med god funktionalitet. Brandet er karakteriseret ved et skandinavisk, minimalistisk og contemporary 

look, hvor de enkelte styles skabes ved at kombinere tidens trends med funktionalitet i designet. 
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