
Vi søger en dygtig og engageret B2C Ecommerce Manager til 
at styrke vores digitale afdeling.
Er du skarp indenfor Ecommerce? Er du kreativ og har en god 
digital forretningsforståelse? Har du et kommercielt og ikke 
mindst digitalt mindset? Så er det måske dig vi mangler for at 
styrke vores digitale afdeling.

ANSVARSOMRÅDER
Dine primære arbejdsopgaver vil være centreret omkring vores 
B2C webshop, hvor du får ansvaret for at vækste salget og  
eksekvere den daglige drift.

Arbejdsopgaverne omfatter men er ikke begrænset til :
• Daglig vedligeholdelse og opdatering af webshops
• Aktivere og producere content til forside, inspirations-sider mm.
• Vedligeholdelse, optimering og merchandising af produkter 

samt kampagner
• Konverteringsoptimering samt UX/UI
• SEO-optimering mm.

DIN PROFIL
Vi ser gerne, at du har minimum 3 års erfaring med Ecommerce.
Desuden ser vi gerne at:
• Du har en relevant uddannelse indenfor digitalt design, 

Ecommerce eller l ignende
• Du har et stærkt kommercielt drive og et digitalt mind-set
• Du er struktureret og dygtig til at begå dig på digitale  

platforme

• Du har en stærk visuel sans og forståelse
• Du kan producere inspirerende indhold
• Du har erfaring med daglig drift af webshops
• Du har kendskab til online marketing og marketing automation
• Du er dygtig, målrettet og har et godt humør

VI TILBYDER
Vi tilbyder en fuldtidsstilling i en international smykkevirksomhed 
i vækst, hvor du vil indgå i en digital afdeling der skal vækste 
vores digitale platforme. Du får ansvaret for vores B2C web-
shop og skal sikre fremdrift og udvikling af denne. Du kommer 
til at have en bred vifte af opgaver, der bl.a. omfatter salgs-
optimering, merchandising, content creation, SEO optimering, 
performance analyse og KPI opfølgning. Stil l ingen er til vores 
hovedkontor i Skanderborg med tiltrædelse hurtigst muligt. 

KONTAKT
Er det dig vi mangler? Så skynd dig at sende en ansøgning  
med CV og foto til job@pilgrim.dk og skriv “B2C Ecommerce 
Manager” i emnefeltet.
Vi kalder løbende ind til samtale og fjerner opslaget, når den 
rette kandidat er fundet.
Har du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om stil l ingen, 
så er du meget velkommen til at kontakte Hjalde Markvad, 
Head of Digital , på tlf.: 22 15 34 95

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

Med mere end 35 års erfar ing og sol ide rødder i  Skanderborg har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt smykkebrand i  både ind- og udland.  
P i lgr im sælges i  dag i  mere end 35 forskel l ige lande, og med f ire Fashion kol lekt ioner og to Class ic kol lekt ioner år l igt med håndlavede 
smykker,  ure og solbr i l ler,  følger Pi lgr im t idens tendenser og t i lbyder et mix af moderigt ige og k lass iske smykker t i l  kv inder.  P i lgr im er en 
dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive medarbejdere,  der al le sætter en dyd i  at skabe 
succes for Pi lgr im.  P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmennesker er dyder,  der pr ior i teres højt. 
Læs mere på www.pi lgr im.dk

JOIN THE 
JOURNEY

PILGRIM SØGER 
B2C ECOMMERCE MANAGER


