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by Lassen owns the rights to the
designs of two of Denmark’s greatest
architects: Mogens Lassen and
Flemming Lassen. The Lassen brothers
were innovators in architectural
modernism and produced numerous
iconic designs throughout their lives.
Our simple mission is to build upon
the tradition of Mogens and Flemming
Lassen to ensure that exceptional
original and rediscovered designs
continue to live on through new
generations.

E-COMMERCE MA NAGER
TI L DANS K DESIGNVIRKSO MHED

~

I arbejdet med at styrke vores position inden for designmarkedet søger vi en E-Commerce Manager, som vil få ansvaret for at
udbygge onlinesalget af vores produkter til eksisterende og nye forhandlere.
Din profil
Som E-commerce Manager bliver du ansvarlig for vores online Key Accounts (B2B) med fokus på at sikre en markant online
position.
Du sætter agendaen for onlinestrategien og får involveret de relevante stakeholders og opnår de fastlagte mål.
Du forstår E-Commerce og gennem relevante analyser, kommercielle tiltag og et indgående kendskab til online salg er du
ansvarlig for at opnå vores mål. Du er resultatorienteret med en solid analytisk forståelse, der gør dig i stand til at udpege
indsatsområder på baggrund af data. Det er vigtigt, at du har fokus på at drive salget fremad og ved, hvad der rører sig i
onlineverdenen.
Du har min. 5 års erfaring som E-Commerce Manager. Du arbejder nu med mærkevarer indenfor bolig, fashion eller lifestyle.
Du har et stort ønske om at udvikle dig indenfor E-Commerce og forstår, at i en mindre virksomhed er det afgørende, at man
yder sit maksimale hver dag. Du har stor lyst til at indgå i et mindre team med store drømme og ambitioner for fremtiden.
Som person er du ansvarlig, struktureret, selvstændigt arbejdende og er lige så glad for det første indsalg som den
efterfølgende servicering af kunden.
De primære arbejdsopgaver er at:
•
Online E-Commerce strategi udvikles og implementeres
•
Drive og sikre kontinuerlig udvikling af salget i tæt personlig dialog med Key Accounts og interne samarbejdspartnere
•
Udvikle, planlægge og gennemføre onlineaktiviteter i samarbejde med interne samarbejdspartnere med henblik på
øget salg
•
Sikre at E-Marketing indhold og produktdata lever op til forventninger på E-Commerce platform
•
Sikre hurtig reaktion på ændring i efterspørgsel
•
Være primær kontaktperson til vores online Key Accounts
•
Vinde nye kunder og fortsætte med at øge omsætningen
•
Opfølgning på salgstal og optimering online salg
•
Proaktiv afrapportering til overordnede
Kvalifikationer og erfaring:
•
Relevant erfaring og kan dokumentere salgs- og vækstresultater fra lignende stillinger
•
Selvdrevet og ambitiøs
•
Stærke analytiske færdigheder i Excel og forståelse for, hvordan man konverterer tal og strategi til resultater
•
Gode kommunikationsfærdigheder med henblik på løbende forhandlinger med nye og eksisterende partnere
•
Gode samarbejdsevner og er performanceorienteret
•
Min. 5 års erfaring fra E-Commerce
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende hverdag med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder. Vi tilbyder frihed under ansvar, og
forventer at du bidrager med god energi og nye idéer til gavn for teamet og firmaet.
Det er vores mål at erobre positionen som en af vores forhandleres foretrukne leverandører, og vi støtter vores forhandlere
gennem et brandbyggende koncept. Du bliver en af de ansvarlige for salget og indgår som en del af et mindre team som,
sideløbende med din salgsindsats, bygger by Lassen brandet gennem in-store, PR og marketingkampagner. Du vil naturligvis
blive klædt godt på af vores dygtige VM, brand og marketingfolk, ligesom du vil blive trænet i diverse salgsredskaber som du
bruger ude ved vores forhandlere. Vi tilbyder en god lønpakke samt pension og sundhedsforsikring.
Virksomheden
by Lassen er en dansk design virksomhed, der har rettighederne til to af Danmarks store funktionalistiske arkitekter gennem
tiderne: Mogens Lassen og Flemming Lassen. Vi producerer og markedsfører bl.a. et af Danmarks store designikoner, Kubus
lysestagen, designet af Mogens Lassen i 1962, som i dag også er blevet et internationalt anerkendt designikon. Gennem de
senere år har vi endvidere haft stor succes med lanceringen af en række af arkitekternes ikoniske møbler.
Vi indkalder løbende til samtaler så send din ansøgning og CV senest den 31. maj 2019 til hr@bylassen.com. Ønsker du at
høre mere om stillingen, så ring til HR Manager Katrine Pondal på +45 2674 9199.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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