COMPANYS SØGER DIGITAL SHOP MANAGER – ER DET DIG?
Har du det sorte bælte i kampagneplanlægning, eksekvering af nyhedsbreve og i det hele taget flair for at
arbejde med digitale platforme? Så har du chancen for at være med til at løfte den digitale tilstedeværelse
hos COMPANYS.
Den digitale rejse er begyndt i COMPANYS – og vi mangler dig! Vi leder med lys og lygte efter en erfaren Digital Shop Manager til vores hovedkontor i Ikast, der kan videreudvikle og optimere vores digitale platforme, sikre god service online og skabe spændende digitale oplevelser, som i sidste ende løfter helhedsindtrykket og booster vores performance.

ARBEJDSOMRÅDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drive salg på vores webshop
Medieplanlægning i samarbejde med brand og mediebureau
Kampagneplanlægning/koordinering mellem offline og online medier
Planlægning, udformning, opsætning og analyse af nyhedsbreve til B2C
Sikre den optimale fordeling af trafik fra købte, egne og fortjente medier
Analysere digital trafik og kundeadfærd på vores digitale platforme
Udvikling af relevant indhold på sitet til at bygge brand og for at
tiltrække organisk trafik
Sikre rette brandudtryk og indhold på vores sites
Løbende opfølgning og optimering af tilgængelige produkter og
produktkategorier

•
•
•

SÅ VENT IKKE FOR LÆNGE…
Send din ansøgning og CV til jobs@dkcompany.com, og skriv ”Digital
Shop Manager” i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål til stillingen, så
kontakt endelig Jacob Tange Jessen på telefon +45 51 49 10 49.

ANSØGNINGSFRIST
Den 24. september 2020 – vi tager løbende ansøgere ind til samtale.

ARBEJDSTID
Fuldtid

TILTRÆDELSE

KVALIFIK ATIONER
•

TRIPPER DU FOR AT SENDE EN ANSØGNING?

Du har en relevant uddannelse som cand.merc., markedsføringsøkonom eller lignende
Du ved, hvordan man sikrer et stærkt og attraktivt digitalt udtryk
Du har erfaring fra en lignende stilling og stor interesse for at
udvikle dig personligt og fagligt
Du er proaktiv, struktureret og en serviceorienteret teamplayer, som
fungerer godt i en travl, omskiftelig hverdag, hvor du formår at få dine
budskaber igennem på en konstruktiv måde -altid med modtageren
for øje

Snarest

ARBEJDSSTED
Ikast

L A COU RS V E J 6 I 74 30 IK AS T
OM COMPANYS
Companys er et ledende multi-brand butikskoncept med et bredt udvalg inden for de bedste modebrands i Skandinavien. Companys er dedikeret til
mode og inspireret af drømmen om at klæde kvinder på, så de ser fantastiske ud – og føler sig fantastiske. Vi har passion for det, vi laver og går aldrig
på kompromis med kvalitet eller design og med vores store udvalg af unikke, in-demand modebrands.
COMPANYS er en del af modevirksomheden DK Company A/S og er repræsenteret med butikker og outlets i blandt andet Danmark, Norge,
Sverige og Schweiz.

