
Det overordnede ansvar for den e-commerce 
-ansvarlige, er at sikre mest mulig omsætning går 
igennem vores webshop og digitale bestillingsværk-
tøjer som omfatter scannerløsning og senere en 
ny bestillingsapp. E-commerce manageren har til 
opgave at få maksimal udnyttelse af de gældende 
muligheder i shoppen og deltager i drøftelserne 
omkring vores roadmap for videreudvikling af vores 
digitale tilstedeværelse.

Dine primære opgaver vil være:
• Udarbejdelse af, planlægning og gennemførelse 

af kampagneaktiviteter i samarbejde med in-
terne interessenter (salg, indkøb, marketing og 
forretningsudvikling)

• Vedligeholdelse og optimering af websitet CX/
UX og shoppens struktur samt indhold

• Udnytte de digitale platformes potentialer
• Minimere udfordringer og maksimere relevans 

for vores kunder 
• Vedligeholde og udbygge produktsortimentet, 

menustruktur og produktoplysninger i web-
shoppen

• Berige produkter med produkttekster, billeder, 
videoer og attributter

• Opsætte kampagner på shoppen ifm. tilbud 

Dine kvalifikationer er:
• Kendskab til eller forståelse for CMS systemer og 

gerne Umbraco
• Kendskab til eller forståelse af PIM systemer
• Kendskab til og forståelse for analyseprogram-

mer og relevante digitale redskaber
• Generelt gode IT-kundskaber og overfladisk 

kendskab til .net / html
• Overordnet kendskab til eller forståelse for økon-

omisystemer (gerne NAV) 
• Er god til SEO/SEM, E-commerce- og Google 

Analytics  
• Du er resultatorienteret og bliver motiveret af at 

skabe målbare resultater
• Du har erfaring med data og derfor en høj grad af 

dataforståelse og disciplin
• Du har en videregående uddannelse af teknisk 

eller forretningsmæssig karakter (fx cand.merc.) 

Stillingen er en fuldtidsstilling med reference til 
Forretningsudvikling og opslaget tages ned så snart 
den rette person er fundet til stillingen. Arbejdssted 
er Odense. Tiltrædelse er snarest muligt. Send din 
ansøgning og dit CV til job@lakgruppen.dk mærket 
”E-Commerce Manager” i emnefeltet. Har du spørgs 
-mål, er du velkommen til at kontakte Kasper Dupont 
på E: kd@lakgruppen.dk eller M:+45 2364 6202 

ER DU VORES NYE 
E-COMMERCE 
MANAGER?

Ønsker du at skabe målbare resultater inden for e-commerce, og drive vækst af online omsætning? Har 
du interesse for e-commerce trends, er du detaljeorienteret, selvstændig, struktureret, og har grundlæg-
gende digital flair? Så er det dig, vi leder efter!

LAKGRUPPENs vision er at være den førende og mest nærværende samarbejdspartner for autolakerer og virksomheder, der beskæftiger 
sig med industriel overfladebehandling. Vi går forrest i udvikling af tæt samarbejde, men står altid bag vores kunders forretning. Vi er kend-
etegnet ved høj teknisk ekspertise, forretningsforståelse og dedikation til at have det bedste sortiment og levere de bedste helheds 
-løsninger.


