
Er du et naturtalent indenfor ledelse og en knivskarp kommunikatør, 
med et kommercielt samt digitalt mindset og kan du se dig selv lede 
et ungt og talentfuldt hold indenfor marketing og E-commerce? 
Så er det dig vi har brug for. 

Vibholm har gennem de seneste godt 10 år været i en rivende 
udvikling, så vi i dag har 23 butikker fordelt i hele landet, samt 
en webshop i både Danmark, Sverige og Tyskland. Vores udvikling 
og ambitioner forsætter, og som led i vores ekspansionsstrategi/
internationalisering søger vi en dygtig leder til at hjælpe med 
videreudviklingen af vores digitale rejse ud i Europa.

Vi søger en struktureret profil som kan bevare overblikket i pressede 
situationer og som trives med at have mange bolde i luften. Du 
har erfaring med CRM-systemer og div. Marketing platforme samt 
forstår mekanismerne og hvilken indvirken de har på hinanden, men 
vigtigst af alt har du evnen til at få folk til at arbejde sammen og 
kommunikere på tværs af afdelinger og være med til at sætte nye 
standarder for god kommunikation.

Hvis du har erfaring marketing, e-commerce eller generel projektledelse 
hvad enten det er fra bureau eller fra et lignende job, så er dette at 
foretrække, men mulighederne og indgangsvinklerne er mange.

Hvis du kan nikke genkendende til det ovenstående – eller hvis du bringer andre kompetencer til bordet, så vil vi rigtig gerne 
mødes med dig over en kop friskbrygget kaffe. Send os en ansøgning på job@vibholm.info hurtigst muligt. Skulle du have 

spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at tage fat i vores Head of Omnichannel, Thomas på 26796304. 
Vi holder samtaler løbende.

VI SØGER 
M A R K E T I N G  /  E - C O M M E R C E  C H E F

Dine arbejdsopgaver

• Tværfaglig ledelse af forskellige team-sammensætninger

• Ansvarlig for op opnåelse af salgsbudgetter

• MUS og medarbejder-udvikling

• Ansvarlig for grafisk udtryk og UX

Om dig
 
• Du er en naturlig leder 

• Erfaring med livsstilsprodukter eller mode 

• Har en baggrund indenfor marketing, e-commerce eller   
 projektledelse 

• Du er en teamplayer og formår at skabe tværfaglige relationer

• du brænder for at skabe resultater og være med til at tage   
 virksomheden til næste niveau

Vibholm tilbyder et utrolig spændende job, hvor vi gerne vil skabe den perfekte omnichannel oplevelse, og der er du en vigtig brik og fremtidig stjerne-
spiller på vores succes-team. Mens vi jagter vores 7. gazellepris synes vi, det er vigtigt, at have det sjovt. Tonen på kontoret er uformel og levende.


