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Dygtig E-COMMERCE MANAGER søges til
markedsledende duftportefølje
Vil du arbejde med en stærk international duftportefølje inden for E-commerce på det selektive marked?
Vi søger en stærk kommerciel E-commerce Manager med et godt købmandsgen og højt drive til tiltrædelse snarest. Der er tale om en
tisbegrænset stilling på en varighed af 12 måneder med mulighed for forlængelse.
I stillingen som E-commerce Manager hos SÆTHER bliver du den digitale ekspert i et salgs- og marketingteam. Du indtræder i et spændende og
hektisk miljø, hvor mærkevarer og godt købmandskab går hånd i hånd. Du vil opleve, at vi alle er drevet af at arbejde med de brands, vi omgiver
os med, og du vil få engagerede og dygtige kolleger.
Som E-commerce Manager bliver du ansvarlig for at drive og udvikle E-commerce forretningen på det lokale marked og i Norden. Du vil stå for
implementering af mærkernes E-commerce strategi i overensstemmelse med mærkeejere og kundernes retningslinjerne.
Du får det fulde ansvar for:

At drive og udvikle E-commerce forretningen på det lokale marked og i Norden

Implementering og eksekvering af E-strategien i overensstemmelse med mærkeejer og kunder

Udarbejdelse af en stærk og vækstdrivende E-marketingplan samt opfølgning af denne

Levering og vedligeholdelse af online materiale, tekster og produktbilleder til kunderne

Digital markedsføring og social media planer

Tæt samarbejde med afdelingens Brand Managers og KAM

Deltagelse i kunde- og leverandørpræsentationer

Månedlig E-commerce rapportering, resultatopfølgning og budgetstyrring

Tæt dialog med internationale mærkeejer
Den ideelle kandidat har erfaring fra en lignende funktion i branchen, alternativt erfaring fra FMCG, mærkevare og/eller detailhandel. Det er
afgørende for succes i rollen, at du er kommerciel med et digitalt mindset, og at du behersker de gængse discipliner indenfor marketing, salg
og e-handel.
Vores forventninger til dig:

Du er resultatorienteret, analytisk, struktureret og økonomisk tænkende

Du har en relevant teoretisk baggrund, fx HA, HD, Cand. Merc. eller lign.

Du har erfaring fra en lignende stilling eller som Brand Manager med digital fokus

Du behersker dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt

Du er rutineret bruger af MS Office pakken i særdelshed Excel

Du trives i et hektisk miljø med mange deadlines

Du er fleksibel i forhold til rejseaktiviteter

Du er passioneret omkring skønhed og luksus

Du har et digitalt mindset og fingeren på pulsen på alle digitale platforme
Det tilbyder vi:
Et job der byder på spændende udfordringer i en virksomhed, hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord. Du tilbydes en god løn og favorable
personalegoder. En uformel omgangstone i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på din egen hverdag.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail job@saether.dk. Husk at mærke mailen ”E-COMMERCE MANAGER”. Vi indkalder
til samtaler løbende. Deadline fredag den 19. januar 2019.
www.saether.dk
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