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e-Commerce Manager med et legende og kreativt hjerte der banker for
meningsfyldte produkter - vil du være med til at lege børn klogere?

Vi søger en e-Commerce manager med ansvar for udvikling og optimering af vores digitale markedsføring og webshop. Du bliver 
en central del af Legeakademiet, og vil være med til at skabe vores fremtidige strategier og vækstplaner. Den rette person vil 
indgå i ledelsen og få mulighed for at sætte præg på Legeakademiets fremtidige position på markedet for legetøj i både 
Danmark og i udlandet.   

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 14 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, og vi ser stort potentiale for udvidelse af både 
markeder og sortiment.  

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

Vi sprudler af idéer og nye initiativer og søger derfor en e-Commerce Manager, der kan lege med og få kreative tanker omsat til 
strategier, planer og aktiviteter. 

Hvem er du? 
Du er en digital købmand, der brænder for onlinesalg, og som konstant stiler efter at skabe øget trafik og forbedre resultaterne. 
Samtidig er du udviklingsorienteret og optaget af at skabe den bedste købsoplevelse for kunderne, hvilket du formår gennem 
din kommercielle tilgang, samt ved at analysere data med henblik på at videreudvikle onlinesalget og forretningen.  

• Du har erfaring med at udvikle og vækste en e-Commerce forretning.
• Du er struktureret og proaktiv, og du løser altid opgaverne med en positiv tilgang.
• Du har forståelse for flere af værktøjerne indenfor digital marketing og e-commerce, f.eks. Google Adwords, BING,

Google Analytics, Hotjar, mailchimp o.lign.
• Du er god til at analysere og træffe beslutninger ud fra data.
• Du er positiv og åben overfor en alsidig hverdag med forskellige opgaver og med mange bolde i luften.
• Du er god til at kommunikere og har personlig gennemslagskraft
• Du trives i et mindre team, også når det går rigtig stærkt – og ser muligheden i at være en central person, der kan få

meget indflydelse i en mindre virksomhed.

Vi arbejder i NAV og Magento 2, så erfaring herfra vil være et plus. 

Ansvarsområder: 
I samarbejde med vores eksterne partnere (bl.a. S360 og Wexo) vil du være ansvarlig for udvikling og optimering af vores 
forretning. 

• Identificere og videreudvikle de bedste kanaler i forhold til afsætning og konvertering, herunder nye eksportmarkeder samt
markedspladser og -platforme.

• Vedligeholdelse og udbygning af de digitale afsætningskanaler.
• Identificere nye markedsmuligheder og markedsføringsaktiviteter.
• Overvågning, forbedringer og udvikling af shoppen i samarbejder med eksterne samarbejdspartnere.
• Være projektansvarlig for nye initiativer.
• Udvikling og optimering af forretningen på flere niveauer i samarbejde med ledelsen.
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Vi holder til i Hørsholm tæt ved Kokkedal station. Her er vi et dedikeret team på 8 medarbejdere, der har det sjovt og hyggeligt 
sammen. Vores lager og logistikfunktion er outsourcet.
   
Lyder stillingen som noget for dig? Så send din ansøgning samt CV til yourhrpartner@outlook.dk senest d. 9. august 2019.  Vi 
afholder løbende samtaler med opstart snarest muligt. 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Camilla Friis på mail yourhrpartner@outlook.dk eller tlf. 4246 2474. 
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