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Ebusiness Consultant
Er du klar til at tage ansvar for ledende brands digitale forretninger? Er du typen der
konstant tænker over hvordan e-handlen kan vokse? Og hvordan investering i
kundehvervning, salg og kundefastholdelse balanceres bedst muligt?
Så forstår du sikkert den rolle Google Ads, Facebook, RTB og app notifikationer spiller.
Du er stærk i konverteringsoptimering og digitalt købmandskab, og færdes hjemmevant
inden for marketing automation. Men vigtigst af alt. Du vil gerne spille på førsteholdet
og lave dine egne best practice cases.
LIFTED søger Ebusiness Consultants som kan bidrage til at øge vores kunders
omsætning i samarbejde med de bedste eksperter indenfor SEO, Google Ads, RTB,
SoMe, eCommerce, Automation, Datawarehouse, Analytics mm.

Om LIFTED
LIFTED er et strategisk konsulenthus,
der siden 2010 har hjulpet ambitiøse
virksomheder og start-ups med at få
mest muligt ud af deres digitale
potentiale. Vi leverer kort fortalt flere
profitable kunderelationer via moderne
marketing. Samtidig stræber vi efter at
styrke vækstorienterede virksomheders
digitale kompetenceniveau og konstant
optimere digital markedsføring, salg og
automatisering. Altid kundeorienteret,
datadrevet, eksperimenterende og
løbende. Læs mere på w
 ww.lifted.dk

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder dig en helt særlig mulighed for udvikling af dit talent og din karriere:
·
·
·
·

D
 u kommer til at arbejde med stærke brands i langvarige og tætte relationer
D
 u vil indgå i en flad tillidsbaseret organisation, hvor vi ikke styrer efter daglig
tidsregistrering, men efter kundetilfredshed og medarbejdertrivsel
D
 u får mulighed for delvis udstationering hos vores kunder
D
 u vil lære af førende eksperter indenfor digital markedsføring, e-handel og
automatisering

·

D
 u vil dagligt færdes i Østerbros nye digitale kraftcenter, Vibenshuset som tilbyder
Københavns bedste udsigt, kvalitetsfrokost, fitness, drinks på tagterassen, egen
Metro-station på Cityringen, fælles arrangementer og meget mere

Opgaverne
Du vil få ansvaret for at drive en gruppe af ambitiøse brands med støtte fra specialister
og management consultants i LIFTED. Hovedopgaverne er blandt andet:
·
·
·
·

U
 dbygning og vedligeholdelse af stærke, langvarige kunderelationer
A
 nalyse af vækstpotentiale og strategisk planlægning
T
 eamledelse og økonomistyring
A
 frapportering af indsigter og anbefalinger i et 360 graders salg- og
marketingperspektiv

Hvad kendetegner dig?
LIFTED er betroede forvaltere af virksomheders marketingbudgetter. Det kræver en
veludviklet økonomisk ansvarlighed og at du arbejder struktureret og detaljeorienteret
med værktøjer og tal.
Herudover er det vigtigt at du:
·
·
·
·
·

K
 ommer med varme anbefalinger fra tidligere kunder eller kolleger
I nstinktivt tager ansvar for at løfte kundernes indtjening hver dag
E
 r selvstændig, ansvarlig, flittig, tillidsvækkende og holder dig fagligt på tæerne
H
 ar en relevant videregående kommerciel eller teknisk uddannelse
T
 aler, skriver og formidler dansk samt engelsk i et letforståeligt sprog

Send din ansøgning nu!
Stillingerne besættes løbende så send din ansøgning straks til info@lifted.dk
For yderligere informationer omkring denne stilling, kontakt venligst Martin Lindegaard
på tlf. +45 28450413 eller ml@lifted.dk
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