
Finsk/Svensk webansvarlig med et legende og kreativt PR hjerte, der banker for  
meningsfyldte produkter til hurtigvoksende legetøjswebshop
Legeakademiet åbner webshop i Finland og Sverige, og vi leder derfor efter en struktureret webansvarlig, som 
kan jonglere med både det finske og svensk sprog, samtidig med at der skabes relationer og kendskab til 
Legeakademiet i Finland og Sverige.

Hvem er vi?
Hos Legeakademiet har vi fokus på lærende og udviklende legetøj. Vores mission er at lege børn klogere.

Vores niche er indenfor legetøj som er både lærerigt, udviklende og sjovt. Legetøj som giver barnet mulighed 
for at være kreativ, sætte fantasien i gang og træne vigtige evner indenfor motorik og balance. Det er det, 
vi brænder for hos Legeakademiet. Vores mission, koncept og passion for det vi laver, har i mere end 15 år 
resulteret i kontinuerlig vækst og vigtigst af alt tusindvis af glade kunder. Siden 2017 har vi også leget børn 
klogere på det norske marked. Som næste eksporteventyr venter Finland og Sverige, og her skal du hjælpe 
os med at gøre det til en succes.

Legeakademiet er to gange kåret som Gazelle og var blandt de 10 mest sælgende danske webshops indenfor 
legetøj i julen 2018.

Hvem er du?
Du er proaktiv og positiv som person, og har fuldstændig ”orden i penalhuset”. Du er vild med processer,  
præcision, stabilitet og at bevare strukturen i en travl hverdag. Og så kan du tænke kreativt, når det kommer 
til at udbrede kendskabet til en ny spiller på markedet. 
 
Du skal bl.a. hjælpe os med følgende opgaver:
• Input til optimering og videreudvikling af shops, så de passer til Finland og Sverige
• Markedsføringstiltag, herunder SOME og kontakt til nationale medier og influencers
• Skrivning af SEO-optimerede tekster og metatitles på finsk/svensk
• Mindre oversættelsesopgaver
• Finsk og svensk kundeservice

Vi jubler især, hvis du:
• Har perfekte sproglige og skriftlige egenskaber på finsk og svensk (primært finsk)
• Har erfaring med e-commerce (gerne Magento 2)
• Har stor erfaring med sociale medier og online markedsføring
• Har erfaring med MailChimp og/eller andre marketing tools
• Er god til at planlægge, strukturere og udføre dine arbejdsopgaver
• Er nytænkende og iderig når det kommer til markedsføring
• Kan arbejde selvstændigt og har et godt drive
• Er struktureret, detaljeorienteret og ansvarsfuld
• Kan arbejde i Navision eller lignende økonomisystem

Vi holder til i Hørsholm tæt ved Kokkedal station. Her er vi et dedikeret team på 11 medarbejdere, der har det 
sjovt og hyggeligt sammen. Vores lager og logistikfunktion ligger i Holstebro.
   
Lyder stillingen som noget for dig? Så send din ansøgning samt CV til jane@legeakademiet.dk – gerne 
snarest muligt. Vi holder løbende samtaler, og ansætter så snart vi har fundet den perfekte legekammerat. 
   
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jane Vestergaard på mail: jane@legeakademiet.dk eller tlf. 
2194 9444. 
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