
E-mail Marketing Specialist til Markedsledende WEB-shops 

Bøgetorp søger på vegne af kunde en E-mail Marketing Specialist. 

Brænder du for e-mail marketing? Kan du lide at skrive og kommunikere de rigtige budskaber til de rette 
modtagere på det rigtige tidspunkt? Så kan det være dig, som vi søger. Virksomheden er i en rivende 
udvikling og ønsker at styrke e‐commerce afdelingen yderligere. Derfor er vi på udkig efter en dygtig og 
kreativ e‐mail marketing specialist. Du bliver en del af e‐handelsteamet, der i dag består af 5 medarbejdere, 
som opbygger og eksekverer kampagner på tværs af virksomhedens forskellige brands. Dit arbejdsområde 
vil primært være e‐mail marketing med skarp fokus på kundefastholdelse og genkøbsrate med løbende 
opsætning og optimering af e-mail marketing flows.  
 
Dine arbejdsopgaver: 

• Skræddersy kommunikationen gennem intelligente e‐mails, automatiske flows og relations 

markedsføring. 

• Planlægge og opsætte kampagner, e‐mails og konkurrencer for målgrupperne 

• Arbejde med kunderejsen/brugeroplevelsen for at skabe stærke langvarige relationer og flere 

loyale kunder. 

Dine kvalifikationer: 

• Du er vant til at arbejde med e‐mail marketing software, hvor du formulerer personaliserede e‐

mails baseret på kundeadfærd og købshistorik 

• Du er dygtig til at skrive og kommunikere, og du kan målrette budskaber til de rigtige modtagere på 

det rette tidspunkt 

• Du er stærk analytisk, og er vant til at arbejde med data, web analytics, Excel, KPI’er og 

rapportering 

• Du arbejder struktureret og målrettet 

• Du er kreativ, initiativrig og har vindermentalitet 

• Du er en teamplayer, der arbejder koncentreret og ihærdigt 

 
Om Virksomheden 
Virksomheden er en landsdækkende omnichannel kæde, der er en af de førende leverandører inden for 
alle typer hjælpemidler og forbrugsartikler til virksomheder i SMV-segmentet på kontorområdet men også 
til private. 
 
Virksomheden er beliggende i Jylland i moderne lokaler. Der er knap 150 medarbejdere i organisationen, 
som omsætter for omkring en kvart milliard DKK. 
 

Som person skal man have et personligt drive, være proaktiv, rigtig god købmand, på ”bolden” hele tiden, 
resultatorienteret og selvkørende. 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. Der vil være mulighed for 
fleksible arbejdstider. 
 
Stillingen tiltrædes snarest, og aflønnes efter kvalifikationer 

http://www.bogetorp.com/
http://www.bogetorp.com/


 
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 12. september 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 
job1907@bogetorp.com, 
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