
         

 
 

 
 
Er du vores nye e-Commerce ansvarlige? 
Mener du, at du kan bringe Langkilde & Søns e-handel til nye højder, så læs gerne videre… 
 
Langkilde & Søns vækststrategi er baseret på e-handel. Det gælder både B2B og B2C. Vi er til stede i DK, NO 
og SE og ønsker at være endnu mere synlige i alle tre lande. Derudover har vi tøjbrandet Vibeke Scott, som 
er kommet godt fra start, og som nu skal markedsføres og sælges online på vores .com platform.  
Vi søger en person, der med stor selvstændighed skal være eksekverende e-Commerce ansvarlig for vores 5 
onlineshops. Vi arbejder i SmartWeb og C5 samt benytter MailChimp til vores nyhedsmails. 
 
Jobbet 
Du kommer til at indgå i tæt samarbejde med ledelsen omkring kampagner, branding og univers. Du får det 
overordnede ansvar for at skabe salgsresultater og markedsføre shops og brands online. Du kan være helt 
sikker på, at dit fokus på salg vil blive taget dybt seriøst, når du præsterer overbevisende ved at analysere 
og fremsætte forslag til bl.a. kampagner og seo-optimering. Du bruger en stor del af tiden på selv at 
optimere kampagner og webshops på alle platforme inklusiv at skrive SEO tekster og blogindhold. Det er 
derfor vigtigt, at du kan begå dig fejlfrit på dansk og engelsk – og gerne endnu et skandinavisk sprog. 
Sidstnævnte er dog ikke altafgørende.  
Vi tilbyder en stor grad frihed og mulighed for at udfolde hele dit online talent. Hvor du er pt. i din karriere 
er ikke altafgørende. Det afgørende er dit commitment, købmandsgen og de konverteringer, du skaber. 
Dine resultater taler for sig selv; vi vil hurtigt opleve øget konverterring, de steder du sætter ind.  
 
Arbejdsopgaver 

 Dit ansvar er først og fremmest at være projektleder og eksekvere i samarbejde med vores dygtige 
samarbejdspartnere, og derigennem skabe øget salg i alle vores webshops. Både B2B og B2C 

 Opdatering og vedligeholdelse samt videreudvikling af vores webshops 
 Konverteringsstrategi, brudt ned i delmål, samt efterfølgende eksekvering i samarbejde med 

bureau 
 Skrive og oprette produkttekster samt udføre SEO optimering af tekster på alle webshops 
 Kreativ tilgang til udformning af nyhedsbreve, skrive indhold og optimere salget gennem denne 

kanal 
 Skrive blogtekster og oprette SoMe kampagner på hhv. facebook, instagram, LinkedIn mv. 

 
Om dig 

 Minimum 1-2 års erfaring med e-handel 
 Du er salgsdrevet og har dokumenterede salgsresultater indenfor e-commerce. Er du 

konverteringsnørd, er det bestemt ikke et minus 
 Du bruger Google Analytics, Webmaster, Shopping, Adwords og Remarketing til at nå dine mål, og 

du har erfaring med splittests og konverteringsoptimering 
 Kendskab til SmartWeb og MailChimp en fordel, da du bliver vores superbruger 
 Forståelse for HTML og CSS 

 

  



 Indgående kendskab til Officepakken – og gerne Adobe eller lign.  
 Interesse i og erfaring med tekstforfatning – både SEO og blog på dansk og engelsk – hvor du 

bruger dine gode kommunikative evner. Det er dig, der skriver alle vores tekster og produkttekster 
 Du har et godt grafisk øje i forhold til online medier og har erfaring med grafisk opsætning af 

nyhedsbreve/hjemmesider/webshops 
 Erfaring med kommunikation og annoncering på sociale medier  
 Du er udadvendt, selvstændig og initiativrig – og har et godt humør 

 
Du kan se frem til en spændende og udfordrende arbejdsplads med højt til loftet og masser af plads til 
udvikling og ansvar.  
 
Om os 
Langkilde & Søn er Danmarks ældste og største flagfabrik. Vi laver alle former for flag både til private og til 
erhverv. Vores marked er primært Skandinavien. 
Vibeke Scott er en del af Langkilde & Søn brandet. Vibeke Scott er eksklusivt loungewear. Vi laver 
luksusmorgenkåber til et highend internationalt marked. Vi har på to år oplevet vækst og har forhandlere i 
Danmark, Sverige, Norge, Irland og Holland. Vi planlægger for første gang to kollektioner i 2018. 
Vi producerer både flag for Langkilde & Søn og kåber for Vibeke Scott på vores fabrik i Vietnam, hvor vi 
arbejder ud fra en CSR strategi baseret på FN’s menneskerettigheder beskrevet under UN Global Impact. 
Vores administration og lager ligger i Hjørring og vores design- og udviklingsafdeling i Ordrup, lidt uden for 
København. 
 
Arbejdsplads:  Ordrup stationsbygning, Schioldannsvej 21, DK-2920 Charlottenlund. 
Tiltrædelse:  Hurtigst muligt og gerne 1. april 2018.  
 Send din ansøgning nu, da vi løbende kigger dem igennem.  
Ansøg senest:  11. marts 2018. 
 
Send din ansøgning til: Nicole M. Langkilde på nml@ls-flag.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Læsøvej 1  9800 Hjørring & Ordrup stationsbygning  Schioldannsvej 21  DK-2920 Charlottenlund 
P: + 45 96231100  D: +45 96231105  M: + 45 27209189 

www.langkilde-flagfabrik.dk  www.vibekescott.com 
 

 

 

 


