
Direct Marketing Manager til markedsledende WEB-shops 

 

Bøgetorp søger på vegne af førende virksomhed med landsdækkende full-service kæde af butikker samt 
markedsledende WEB-shops. 

Som en del af virksomheden drives der 4 WEB-shops med en samlet online-omsætning på mere end 100 
mio.kr. 

Hovedproduktet på tre af de fire WEB-shops er egne importerede produkter fra Østen, som markedsføres 
under eget brand. Dette brand er førende på markedet som alternativ til OEM-produkter.  

Parallelt med de tre WEB-shops drives en WEB-shop, der med et meget bredt sortiment af især 
forbrugsprodukter henvender sig til såvel private som virksomheder med fokus på SMV segmentet. 

Det er målet at vækste omsætningen gennem de 4 WEB-shops med primær fokus på Danmark og senere 
på udvalgte eksportmarkeder. 

Virksomheden er beliggende i Region Syd/Vestjylland i velfungerende og nyindrettede lokaler, som er knyttet 
sammen med centrallageret, der forsyner såvel WEB-shops som fysiske butikker.  

Der søges en Direct Marketing Manager, der med reference til E-commerce manageren vil få ansvaret for at 
øge salg og indtjening via online-marketing / direct marketing aktiviteter. Det er målet at øge online-
omsætningen betydeligt i takt med online marketingaktiviteterne. 
 
Det er et krav, at man kan dokumentere erfaring og resultater med direct marketing, udvikling og 
automatisering af kampagner mv. vedr. WEB-shops, planlægning og gennemførelse af online kampagner 
samt opfølgning og læring af gennemførte kampagner. 
 
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. Der vil 
være et tæt samarbejde på tværs i virksomheden. 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 med en omsætning på mere end en kvart milliard, hvoraf WEB-shop omsætningen udgør en 
væsentlig andel. 
 
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 mandag den 22. juli 2019 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 
job1904@bogetorp.com, 
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