Sajtansvarig på Lekias huvudkontor
Vill du vara med och arbeta på Nordens största lekkedja och bidra till barns kreativa
utveckling? Vi på Lekia söker nu dig som vill bli Sajtsansvarig för lekia.se och lekia.no!
På Lekia har det varit lek från första stund. Vi tycker nämligen att leksaker är det
bästa som finns här i världen. Barn som vuxna, vi alla tycker om att leka och ha roligt.
Från nallar, dockor och samlarfigurer, till bilbanor, pussel och ritblock. Allt sådant är
mer än bara saker när vi växer upp. Det är saker som får oss att drömma, känna och
lära. Det är därför som vi på Lekia tror på att leksaker är en viktig och naturlig del i
alla barns utveckling.
Du kommer utgöra navet i vår omnikanalsatsning och knyta samman våra kunders
digitala möte med Lekia och vårt breda butiksnät i Sverige och Norge.
Som Sajtansvarig rapporterar du till Lekias försäljningschef men koordinerar löpande
insatser med såväl marknad, inköp, it och logistik för att säkerställa att alla delar av
e-handeln levererar enligt plan. Som Sajtsansvarig är det din uppgift att:
•
•
•
•
•
•

Ansvara för den dagliga driften av lekia.se och lekia.no
Följa upp e-handeln löpande och analysera såväl försäljning, bransch som
kategori online.
Koordinera och utföra kampanjer och övriga marknadsföringsinsatser, såväl
exklusivt för online som för hela kedjan, i enlighet med marknadsplanen.
Producera själv och ibland även kravställa grafiskt material och publicera
dessa online samt arbeta med sajternas textinnehåll (primärt på svenska men
norska är meriterande).
Stötta kundtjänst och andra operativa discipliner kring sajternas
funktionalitet.
Följa upp kostnader och analysera mot budget som rapporteras till
försäljningschefen.

Du bör ha god känsla för e-handel och brinna för att skapa engagerande och
professionell digital kommunikation. Du gillar att styra ditt arbete själv samtidigt som
du ingår i ett större team där du representerar e-handeln.
Tjänsten är heltid med omedelbart tillträde. Skicka in ditt CV med ett personligt brev
till hr@lekia.com, senast den 14 juli, 2019. Märk rubriken med Sajtansvarig.
Placering är på Lekias huvudkontor i Vellinge, men från och med den 2 januari, 2020
så flyttar både huvudkontor och centrallager till Sunnanå, Burlöv utanför Malmö.
Lekia är Nordens största leksakskedja med 156 butiker i Sverige och Norge samt en omfattande
importör av både leksaker och babyprodukter. Vi avser att för lång tid framöver finnas etablerade på
alla intressanta handelsplatser i landet där förutsättningar med välskötta och inspirerande butiker
drivna av engagerade handlare. Samtidigt kompletterar vi den fysiska butiken med näthandel i både
Sverige och Norge, där vi erbjuder våra kunder ett ännu bredare sortiment för upphämtning i butik
eller leverans hem.

