
E-commerce Manager til dansk belysningsbrand 
 
 
OM NUURA 
Vores mål er at skabe unik og æstetisk belysning, som afspejler den overdådighed og glæde, der findes i den nordiske 
natur. Altid med udgangspunkt i lysekronen tilbyder Nuura belysningskollektioner, som beriger og fuldender 
indretningen i private hjem eller offentlige steder. Vi er repræsenteret i over 40 lande og har fart på væksten. Ved at 
kombinere elegant design og den nyeste teknologi, stræber vi efter at skabe unik kvalitetsbelysning, som har en 
positiv indflydelse på vores velbefindende og vi udvælger nøjsomt materialer af den højeste kvalitet. Nuura betyder 
lys og ære.  
 
STILLINGEN 
Du bliver en central person i at skabe vækst for Nuura på alle interne og eksterne digitale kanaler, og du får 
ledelsesansvar for Nuuras nyoprettede e-commerce afdeling, bestående af E-commerce Manager samt E-commerce 
Integrator. Dit ansvarsområde er udover ledelse af afdelingen primært afsætningsrelateret med udgangspunkt i 
ansvaret for egen webshop, sparring med e-tailers og markedspladser såsom Amazon. Vi har allerede gjort en række 
tiltag for at forberede Nuura bedst muligt til en digital fremtid, men der resterer fortsat meget arbejde i at skabe 
vækst på specielt egne platforme. Stillingen refererer til CEO Nadia Lassen. 
 
 
Stillingen omfatter: 

• Drifte, optimere og udvikle e-commerce aktiviteter og platforme 

• Udfordre, udbygge og eksekvere firmaets digitale strategi  

• Ansvarlig for eksekvering og måling på digital Markedsføring og Kampagner 

• Udvikle handlings- og aktivitetsplan i samarbejde med CSO og Communcation Manager 

• Identificere og eksekvere på nye digitale muligheder, som markedspladser mm. 
 
Du har følgende kvalifikationer: 

• 2-3 års erfaring fra lignende position i livsstilsbranchen og gerne fra onlinerens bord. 

• Erfaring med Google Analytics, Facebook Business Manager & Customer Journey mapping. 

• Stærke kompetencer indenfor CRO, SEO, Paid Search, udvikling af digitalt content mm. 

• Flydende på engelsk i skrift og tale. Kundskaber på tysk, svensk og norsk er en fordel. 
 
Som person beskrives du blandt andet som: 

• Datadrevet og handlekraftig 

• Arbejdsom, struktureret og analytisk 

• Målrettet og selvkørende 

• Nysgerrig og viden begærlig 

• Kvalitetsbevidst og tænker langsigtet  

• Positiv relations opbyggende team-player med stort overblik 
 
VI TILBYDER  
Du bliver en del af en ung virksomhed med 15 dygtige medarbejdere, hvor du er garanteret en spændende hverdag 
med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder. Vi tilbyder frihed under ansvar, og forventer at du bidrager med 
god energi og kompetence.  
Vi har brug for dig hurtigst muligt, så send venligst din ansøgning og CV senest d. 26. januar.  
Ønsker du at høre mere om stillingen, så ring til Nadia Lassen på 40437953.  
Ansøgning og CV skal sendes til Nadia Lassen på nl@nuura.com. Vi glæder os til at høre fra dig!  

mailto:nl@nuura.com

