
- SÅ ER DU MÅSKE DEN RETTE E-COMMERCE SPECIALIST
Scankab søger en E-commerce specialist til en nyoprettet stilling i vores kommercielle team.
Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdsplads på vores hovedkontor i Aarup nær Odense.

Jobbet 
Med reference til vores Commercial Manager vil du få til opgave at videreudvikle vores E-commerce platform.

Konkrete arbejdsopgaver
• Udarbejde den fremtidige strategi og E-commerce platform samt vedligeholde og videreudvikle platformen
• Daglig drift af koncernens webshops
• Sparringspartner vedr. optimering af processer og synergier mellem CRM og Microsoft Dynamics NAV
• Sikre overholdelse af deadlines og omkostningsbudgetter i henhold til arbejdsopgaver og årsplaner
• Arbejde med konverteringsoptimering
• Oprettelse og synkronisering af produkter mellem virksomhedens platforme
• Indsamle, bearbejde og analysere data 
• Rapportering til ledelsen

Vores forventninger til dig er, at du: 
• har flere års erfaring med E-commerce og kan sætte et tydeligt præg fra starten af
• har erfaring med platforme som Shopify og gerne Microsoft Dynamics NAV
• kan arbejde selvstændigt og trives med at skabe målbare resultater

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i en dynamisk og innovativ virksomhed i kontinuerlig udvikling.  
Virksomheden har en flad organisationsstruktur, og der er ikke langt fra tanke til handling.  
Kulturen er kendetegnet ved en fri tone og et stærkt fællesskab. 

Ansøgningsfrist  
Vi afholder løbende samtaler, så vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt. Send din ansøgning samt  
CV og eventuelle bilag til ansogning@scankab.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at  
kontakte vores Commercial Manager, Freddy Jensen på tlf. 6029 7211 eller fj@scankab.dk.

Om Scankab
Scankab udvikler, producerer og leverer kvalitetskabler og føringsveje til el-installatører, industri,  
marine- & offshore, infrastruktur og energi.  
 
Vi har hovedkontor og lager i Aarup på Fyn samt datterselskaber i Norge & Sverige.  
Læs mere om Scankab her.
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