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TRIWA	  AB	  söker	  E-‐Commerce	  Manager	  

TRIWA	  AB	  grundades	  2007	  och	  är	  ett	  svenskt	  modeföretag	  med	  14	  anställda	  baserat	  i	  centrala	  Stockholm.	  
Bolaget	  designar,	  tillverkar	  och	  säljer	  klockor	  och	  solglasögon	  genom	  direktförsäljning,	  agenter	  och	  
distributörer	  på	  ett	  20-‐tal	  marknader	  runt	  om	  i	  världen	  samt	  via	  hemsidan	  www.triwa.com.	  	  	  

Som	  E-‐commerce	  Manager	  på	  TRIWA	  AB	  kommer	  du	  att	  ansvara	  för	  TRIWA’s	  e-‐handel	  och	  övrigt	  drift	  av	  
hemsidan.	  Du	  ser	  till	  att	  den	  är	  optimerad	  på	  bästa	  sätt	  utifrån	  varumärke	  och	  användarvänlighet.	  	  

Tjänsten	  är	  på	  heltid	  och	  placering	  på	  vårt	  huvudkontor	  i	  centrala	  Stockholm.	  

Huvudsakliga	  arbetsuppgifter:	  

-‐ Ansvarig	  för	  vidareutveckling	  av	  TRIWA’s	  E-‐handel	  
-‐ Budgetansvar	  och	  säkerställning	  av	  kontinuerligt	  ökad	  försäljning	  
-‐ Ansvar	  för	  upphandling	  av	  konsultation	  och	  externa	  tjänster	  inom	  E-‐handeln	  
-‐ Aktiv	  uppföljning	  och	  rapportering	  av	  statistik	  och	  nyckeltal	  (mha	  Google	  Analytics)	  
-‐ Ansvarig	  för	  webbanalys	  och	  konverteringsoptimering	  
-‐ Tillsammans	  med	  marknadsavdelningen	  planera,	  utföra	  och	  optimera	  marknadsaktiviteter	  digitalt	  
-‐ Ansvarig	  för	  TRIWA’s	  affiliateprogram	  
-‐ Ansvarig	  för	  kontakt	  och	  uppföljning	  av	  konsult	  inom	  SEM	  	  
-‐ Ansvarig	  för	  vidareutveckling	  av	  SEO	  
-‐ Ansvarig	  för	  TRIWA’s	  Nyhetsbrev	  
-‐ Ansvarig	  domänstrateg	  
-‐ Omvärldsbevakning	  av	  trender	  och	  generell	  utveckling	  på	  den	  digitala	  marknaden	  

	  Den	  vi	  söker:	  

-‐ Är	  självgående	  och	  kan	  konstant	  utveckla	  sin	  roll	  och	  tjänsten	  i	  sig	  
-‐ Har	  minst	  1	  års	  erfarenhet	  inom	  E-‐handel	  
-‐ Har	  erfarenhet	  av	  att	  utveckla	  och	  driva	  E-‐handel	  med	  fokus	  på	  tillväxt	  och	  ökad	  försäljning	  
-‐ Är	  i	  framtiden	  beredd	  på	  att	  leda	  ett	  team	  inom	  E-‐handel	  
-‐ Har	  arbetat	  med	  E-‐handel	  inom	  konsumentvaror,	  framförallt	  inom	  mode-‐	  och	  eller	  annan	  detaljhandel	  
-‐ Drivs	  av	  att	  utveckla	  affärer	  -‐	  är	  resultatinriktad,	  analytisk	  och	  har	  hög	  social	  kompetens	  
-‐ Har	  erfarenhet	  av	  Sociala	  Medier,	  Google	  Analytics,	  Google	  Adwords	  samt	  har	  kunskap	  inom	  SEO	  och	  

Affiliate	  
-‐ Har	  erfarenhet	  av	  Adobe-‐paketet	  och	  grundläggande	  kunskaper	  inom	  HTML	  
-‐ Språkkunskaper:	  Flytande	  i	  Engelska	  vilket	  är	  vårt	  huvudsakliga	  kommunikationsspråk	  samt	  Svenska	  

	  
Vänligen	  skicka	  din	  ansökan	  till	  tobias@triwa.com	  och	  frågor	  besvaras	  av	  Tobias	  Ericsson	  på	  tel	  073-‐1605040.	  
	  
	  


