
Online salgsansvarlig til 3 ambitiøse WEB-shops 

Bøgetorp søger på vegne af Redoffice Scan Office A/S 

Redoffice Scan Office A/S er en landsdækkende full-service kæde, der er en af de førende leverandører 
inden for alle typer kontorartikler, forbrugsvarer, kontormøbler, kontormaskiner og emballage. 

Som en del af Redoffice Scan Office A/S drives de 3 WEB-shops iBob.dk, Ink100 og Discountpatroner.dk, 
hvor hovedproduktet er egne importerede konvertible patroner (blæk og toner), der markedsføres under Bly 
Bird-brandet. Bly Bird er førende på markedet som alternativ til OEM-produkter.  

Det er målet at vækste omsætningen af blækpatroner og tonere gennem de 3 WEB-shops i første omgang i 
Danmark og senere på udvalgte eksportmarkeder. 

Virksomheden er beliggende i Esbjerg i velfungerende og nyindrettede lokaler, som er knyttet sammen med 
centrallageret for Redoffice Scan Office. For den rette person, kan fleksibilitet i form af eventuel 
hjemmearbejdsplads aftales. 

Der søges en Salgsansvarlig for de 3 WEB-shops iBob.dk, Ink100 og Discountpatroner.dk, hvor de 
væsentligste opgaver vil være at drive og udvikle disse WEB-shops til at blive de førende på området. 
Samtidigt skal man som salgsansvarlig være klar til at deltage i løsning af daglige operationelle opgaver som 
prissætning, sikring af korrekte data m.m. 
 
Det er et krav, at man kan dokumentere erfaring og resultater med WEB-shops, SEO/SEM/Google Analytics, 
A/B Testning, SEM kampagner samt personaleledelse. 
 
Som person skal man have et personligt drive, være proaktiv, rigtig god købmand, på ”bolden” hele tiden, 
resultatorienteret og selvkørende. Man skal kunne arbejde overordnet og med detaljen, være åben, lyttende 
og tydelig i kommunikationen, samt have en naturlig autoritet, der skaber tillid og positive relationer. Man vil 
indgå i ledergruppen, og skal kunne samarbejde på alle niveauer. 
 
Der tilbydes en udfordrende og spændende stilling i en professionel, ambitiøs og veldrevet førende 
virksomhed. 
 
Den rette person vil kunne få stor indflydelse på forretningsområdets udvikling. 
 
Stillingen tiltrædes snarest, og aflønnes efter kvalifikationer 
 
Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at kontakte 
chefkonsulent Palle Møldrup Andersen på telefon +45 20 93 06 80 eller partner Leo Bøgeholm Madsen på 
telefon +45 21 45 07 27.  
 
Ansøgningsfrist onsdag den 12. september 2018 kl. 12.00. Ansøgninger behandles i takt med de indløber, og 
der afholdes samtaler løbende. Har stillingen din interesse, så send ansøgning, CV og relevante bilag til 
job1803@bogetorp.com, 
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