
P I LG R I M  S Ø G E R

E - CO M M E RC E 
B 2 B  M A N AG E R

T I L  H OV E D KO N TO R E T  I  S K A N D E R B O R G

OPGAVER
• Varetage det overordnede ansvar for e-commerce B2B-salget 
• Udvikle B2B-afdelingen fra ingenting til en betydelig del  

af virksomheden
• Være ansvarlig for drift og udvikling af B2B sitet, hvilket  

indebærer drift, support og udvikling af fx funktionalitet og  
personalisering (Platform – Shopify)

• Gennemføre A/B split test
• Udbrede forståelsen for platformen og træne/hjælpe  

nøglepersoner til korrekt brug af B2B sitet
• Salgstiltag på B2B sitet
• Åbne nye/vækste eksisterende ”Normal Accounts” via B2B 

i Danmark.
• Analyse og rapportering på B2B performance
• Tæt samarbejde med salg og marketing samt Pilgrim web (B2C)
• Rejsedage ca. 20 årligt. I forbindelse med implementering af 

systemet må der påregnes flere rejsedage

KVALIFIKATIONER
• Videregående økonomisk og/eller kommerciel uddannelse
• Relevant erfaring (2-3 år) inden for B2B e-commerce – gerne fashion
• Solid forretnings- og økonomiforståelse
• Vant til at arbejde internationalt og behersker minimum engelsk  

i skrift og tale
• Stærke analytiske evner og forståelse for, hvordan man  

konverterer tal og strategi til salgsresultater

• Udadvendt – evner og har lyst til en stilling med en stor intern og 
ekstern snitflade

• Initiativrig og nysgerrig ift. generel e-commerce udvikling og dets 
konvertering til praktisk anvendelse i Pilgrim

• Begejstres af at have ansvar for hele processen fra daglig drift og 
oplæring til taktisk og strategisk udvikling af B2B sitet

VI TILBYDER DIG
• Spændende udfordringer, ansvar og muligheden for at skabe  

din egen succes
• At blive er del af et ungt, dedikeret og dygtigt team
• Reference direkte til salgschefen
• At få nogle fantastiske kollegaer
• At vokse i en fleksibel og omstillingsparat modevirksomhed i vækst
• Løn efter kvalifikationer

KONTAKT
Tiltrædelse pr. 1. august. Send din ansøgning, dit CV og gerne  
et foto til job@pilgrim.dk og skriv ”E-commerce B2B Manager”  
i emnefeltet. Samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen,  
er du velkommen til at kontakte Jonas Winther Kristiansen,  
Controller på tlf. 22480143

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

Med mere end 35 års erfaring inden for håndlavede smykker og med solide rødder i Skanderborg har Pilgrim slået sig fast som et stærkt smykkebrand i både 
ind- og udland. Pilgrim forhandles i dag i mere end 35 forskell ige lande, med fire Fashion kollektioner og to Classic kollektioner årligt. Med passion og kærlig-
hed ti l håndlavede smykker, ure og solbril ler følger Pilgrim tidens tendenser og ti lbyder et miks af fashion og klassiske smykker ti l kvinder. Pilgrim er en dansk,  
familieejet virksomhed, som på verdensplan har ca. 200 engagerede og positive medarbejdere, der alle sætter en dyd i at skabe succes for virksomheden.  
Pilgrim er en dynamisk virksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmennesker er dyder, der prioriteres højt. Du kan læse mere på www.pilgrim.dk

Brænder du for at udfordre dig selv ved at implementere, drive og vækste en  
international B2B platform? Har du en stor interesse for e-handel , og elsker du  

at udvikle en webshop baseret på best practice og indsigt i data?  
Så ti lbyder vi hos Pi lgrim jobbet som E-commerce B2B Manager, hvor du kommer  

ti l at tage føringen på B2B-området og realisere potentialet.

VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE SMYKKEKONCEPT?


