
 
 
Ølbong.dk søger en 

E-commerce  
specialist  
 
 
 
Kan du tage ansvaret for vores E-commerce platforme? Brænder du for optimering 
og udvikling, og ønsker du at være en del af vores internationale væksteventyr? Så 
kan vi tilbyde en dig en unik mulighed; At blive en nøgleperson i en ambitiøs jysk 
virksomhed, der er i fuld gang med at indtage den internationale scene indenfor 
salg af underholdende produkter, spil og lege. 
 
Vores formål er at gøre verden til et sjovere sted. Vi har en klar holdning til, at underholdning, spil og leg i høj 
grad er med til at samle mennesker, og det vil vi meget gerne bidrage til. Vi lykkes med vores formål ved at 
inspirere vores mere end 60.000 følgere på vores SoMe platforme, og ved at tilbyde det største udvalg af alle 
de nyeste og sjoveste fest- og underholdningsrelaterede gadgets online.  
 
I dag sælger vi igennem vores 3 egne webshops til hele Europa, og vores mål er løbende at tilføje nye 
webshops til porteføljen. Vi er en arbejdsplads, hvor godt humør, high fives og arbejdsglæde er i fokus.  
Vi har hastigt vokseværk, og vi søger derfor kollegaer til at styrke vores team. 
 
 
DIN PROFIL 
- Du har talent indenfor E-commerce 
- Du brænder for optimering og udvikling 
- Du har høje ambitioner for dig selv og det, du 
laver 

- En velformuleret kommunikator der kan 
planlægge og udarbejde e-mail marketing 
kampagner 

- En datadrevet analytiker, der elsker at gøre en 
forskel hver dag 

- En analytisk, engageret, og struktureret 
teamplayer, der vil elske at komme med på vores 
vækstrejse 

 
DINE ANSVARSOMRÅDER 
- UX (omsætning, kurvstørrelse, konverteringsgrad, 
ordre- og checkoutflow herunder udarbejdelse af 
splittest/forslag) 

- Strategisk sparring omkring forretningsudvikling 
- SEO-optimering på kategori- og produktniveau 
- Planlægge og implementere marketingkampagner 
på vores websites og i løbende koordinering med 
vores tilknyttede Marketing Bureauer 

- Løbende forbedring og optimering af vores 
kunderejse 

- Implementere content til produkter, kategorier 
mv. på dansk og engelsk (i Magento) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DINE SUCCESKRITERIER 
- Vækst af omsætning, kurvstørrelse og 
konverteringsgrad  

- Høj kundetilfredshed 
- Efterleve Ølbong.dk’s kultur og værdier 
 
DU TILBYDES 
- En spændende og afvekslende hverdag  
- En masse af ansvar  
- En af Danmarks sjoveste arbejdspladser  
- At blive en del af vores udviklingsorienterede og 
engagerede arbejdskultur 

- Du har et erfaren og effektivt team bag dig til 
sikring af din succes  

- Ansættelsesforhold: Funktionær, løn aftales 
individuelt efter kvalifikationer 

 
ANSØGNING 
Lyder ovenstående stilling interessant for dig, er du 
mere end velkommen til at sende din ansøgning 
samt CV til Joachim Enggaard, stifter og indehaver 
af Ølbong.dk, på je@olbong.dk.  
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 
Ansættelse: Senest 1. september 2021 
Lokation: Hans Bojes Alle 21, 8960 Randers SØ 
(Ølbong.dk’s hovedkontor) 
 
Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget så 
skriv eller ring til Joachim Enggaard på  
22 10 02 19


