
BLS Hafnia er i markant vækst og søger derfor en ambitiøs e-commerce manager med erfaring.

 

Er du drevet af online salg og marketing? Vi leder efter en e-commerce manager, der kan tage ansvar for vores 

hurtigt voksende brand og hjælpe med fortsat vækst samt entre på nye markeder.

 

Vi søger en der generelt kan tage lederskab og ansvar for alle online salgs- og marketings aktiviteter på tværs af 

alle platforme samt implementere. Vi søger en person der trives i et lille startup med store ambitioner og som er 

klar til at dele viden og være med til at løfte i fællesskab.

Som E-commerce manager for BLS Hafnia vil nogle af de vigtigste fokusområder bl.a. være:

• Ansvarlig for den digitale online strategi og bidrage med egne idéer og initiativer.

• Generel projektstyring indenfor alle online aktiviteter og generel drift af webshops

• Analysere kundernes indkøbsvaner og webshop-data, for at holde indhold og kommunikation relevant  

og rettidigt.

• Være ansvarlig for alle marketingaktiviteter og online tilstedeværelse samt budgettering på tværs af  

alle kanaler

• Kommunikation med diverse bureauer indenfor online markedsføring.

• Sørge for at virksomheden er datadrevet og får brugt både historisk og real time data til at tage de rigtige 

beslutninger

• Sørge for at BLS Hafnia sikkert og profitabelt får penetreret flere nye markeder og skaleret op online

• Opbygning og udvikling af produkt og sortimentsdata

Hvem er du som person:

• Naturligt styr på online salgskanaler, marketingskanaler, processer og metoder.

• Elsker online salg, markedsføring og digitale koncepter.

• Naturlig interesse for at dykke ned i tal og forstår komplekse data problemstillinger.

• Kreativ og proaktiv, ikke bange for at tage initiativ og stole på sin mening.

• Ansvarlig, professionelt og kan arbejde selvstændigt i et lille team.

• Dygtiggør dig indenfor online salg og digital markedsføring og er nysgerrig på de nyeste trends.

Faglige kompetencer:

• Du har erfaring med drift at webshops og generel online salg samt indsigt i online marketing.

• Har gået på KEA, iværksætterlinje, eller lignende relevant kommerciel uddannelse fra feks. CBS - og har evt. 

allerede et par års erhvervserfaring.

• Arbejder struktureret, metodisk og analytisk.

• Hands-on erfaring med ad manager platforme feks Facebook og Google

• Du har naturligvis generelt styr på de digitale marketingskanaler, processer og metoder.

• Over middel i Excel, Adobe software og generel over middel forståelse af IT.

BLS HAFNIA SØGER EN E-COMMERCE MANAGER

Vi tilbyder:

• Arbejde i en virksomhed med høj vækst og endnu højere ambitioner

• Spændende virksomhed med mange sociale arrangementer.

• Konkurrencestærk løn, på baggrund af kvalifikationer

• Mulighed for at sætte stort præg på virksomheden

• Stort ansvar og stor frihed til at udføre arbejdet som det passer dig

Opstart hurtigst muligt, samtaler holdes løbende. Stilling er fuldtid.  

Ansøgning sendes direkte til Burim Miftari på: burim@blshafnia.com


