E-COMMERCE COORDINATOR
SØGES TIL DK COMPANY I IKAST
DK Company søger en E-commerce coordinator til KAFFE, der sammen med den shopansvarlige skal drive KAFFES e-commerce platform og i fællesskab indfri vores ambitiøse målsætninger.
Du bliver en del af et spændende og dynamisk brand og et stærkt e-commerce team, hvor vi sammen arbejder dedikeret for
at drive udviklingen af vores websites på tværs af koncernen. Vores hverdag er præget af forandringer og den udvikling vi
oplever i markedet - og vi gør alt vi kan, for at følge eller helst være et skridt foran konkurrenterne.
Du skal drive kampagner og aktiviteter, der sikrer den rette trafik til vores platform og optimere sitet så vi opnår bedst mulig
performance målt op mod vores KPI´er. Ligeledes skal du i samarbejde med marketingafdelingen producere content og relationer, så platform og synlighed forbedres.

ARBEJDSOMRÅDER:
- Kampagne -og medieplanlægning i samarbejde med marketingsafdelingen og mediebureau.
- Analysere digital trafik og kundeadfærd på vores digitale platforme.
- Planlægning, udformning og analyse af nyhedsbreve til B2C.
- Udvikling af relevant indhold på sitet til at bygge brand og for at tiltrække organisk trafik.
- Løbende opfølgning og optimering af tilgængelige produkter og produktkategorier.

KVALIFIKATIONER:
- Du har en relevant uddannelse som Markedsføringsøkonom, Digital konceptudvikler eller lignende
- Du har erfaring fra en lignende stilling og stor interesse for at udvikle dig personligt og fagligt
- Du er proaktiv, struktureret og serviceorienteret team-player, som fungerer godt i en travl og omskiftelig hverdag,
hvor du formår at få dine budskaber igennem på en konstruktiv måde – altid med modtageren for øje.

ER DU KLAR TIL AT GØRE EN FORSKEL? VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.
Send din ansøgning inklusiv CV hurtigst muligt – dog senest d. 22. maj 2022 til jobs@dkcompany.com mærket ”E-commerce
coordinator KAFFE”. Vi kalder løbende ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Jacob Tange Jessen på telefon +45 51 49 10 49. Arbejdsstedet er i Ikast.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er
store i en koncern med 22 brands, 16.000 engroskunder, 5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er
4 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i
Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København. Se mere på www.dkcompany.com.

