
OM FITNESS BRANDS 
Fitness Brands är en av Nordens ledande leverantörer av träningsutrustning till gym och 
träningsanläggningar. Med över 30 års erfarenhet och kunskap erbjuder Fitness Brands 
sina kunder unika helhetslösningar anpassat efter varje verksamhet specifika behov och 
förutsättningar. Koncernen har idag 30 medarbetare och omsätter 130 miljoner SEK. 
Kontor och lager finns i Västerås men servicenätverket sträcker sig över hela Sverige. 

Fitness Brands har flera olika affärsområden vars verksamheter är organiserade i olika 
bolag, B2B-marknaden i Fitness Brands Sweden AB och B2C-marknaden i Fitness Brands 
B2C AB, bolagen ingår i koncernen Fitness Brands Nordic AB. 

FITNESS BRANDS SÖKER
E-COMMERCE MANAGER

OM TJÄNSTEN
Som E-commerce Manager har du ansvar för 
bolagets fortsatta digitala tillväxtresa och förvän-
tas bygga upp och forma de digitala säljkanalerna 
enligt ”best practice”. Ansvaret innefattar lansering 
av ny e-com butik samt vidareutveckla 
B2B-verksamheten. 
Du arbetar med optimering av online-shopen och 
följer trender och kundbeteenden för att säkerstäl-
la att innehållet som Fitness Brands publicerar i 
sina kanaler är relevant. 
Du ansvarar för att administrera webbplatsens 
innehåll, struktur och prissättning samt kravställer 
utvecklingsärenden.

• Optimera och utveckla bolagets digitala kund-
upplevelse

• Maximera trafikflödet och konvertering genom 
bl.a. SEO, SEM, CRM

• Kravställning gentemot leverantörer och externa 
samarbetspartners

• Analysera data som site performance, CPO, CPC
• Dataanalys i digitala verktyg som Google Analy-

tics
• Rapportering av samtliga KPI:er kopplade till 

digital försäljning

DIN BAKGRUND
För att vara lyckosam i rollen som E-Commerce 
Manager bedömer att du har 2+ års erfarenhet av 
området för e-handel. 
Vi ser gärna att du tidigare varit verksam i en  
liknande yrkesroll, framför allt inom e-commerce. 
Du gillar att hitta nya sätt att driva konvertering 
och grundar dina beslut på data samt strävar efter 
att ständigt förbättra kundupplevelsen. 
Har du även följande erfarenheter ser vi stor  
potential för framgång i rollen:

• Operativ erfarenhet av digital försäljning
• Erfarenhet från arbete i PIM-system
• Tidigare erfarenhet av Wordpress
• Erfarenhet från SoMe marknadsföring
• Erfarenhet av omfattande analysarbete genom 

resultat- och rapportuppföljning. Du kan identi-
fiera målgrupper, driva webbplatstrafik samt öka 
marknadens medvetenhet och engagemang. 

• Erfarenhet av Google Shopping, Google Ads,-
Tag Manager, Facebook Business Manager, och 
grundläggande SEO
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FITNESS BRANDS ERBJUDER
• Arbete på ett etablerat och expanderande bolag
• Arbete i en aktiv, spännande och expansiv bransch
• Ett varierande och stimulerande arbete med erfarna kollegor att lära av och utvecklas  

tillsammans med.

PLACERING & START
Tjänsten är placerad i Västerås och tillsättning enligt överenskommelse. 
Rollen kan delvis skötas på distans. Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare. Heltid.

KONTAKT & ANSÖKAN
Skicka in din ansökan redan idag, rekrytering sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Vd Emma Lundgren 
på telefon: +46 739 40 11 17 eller via mejl: emma.lundgren@fitnessbrands.com 


