
 
 

Er du vores nye e-Commerce teamleder? 
MI søger en teamleder til vores web-afdeling, der skal stå i spidsen for et nyetableret team, hvis ansvar 

bliver at vedligeholde, udbygge og forbedre vores 250.000 produkter i et nyindkøbt PIM-system.  

Din primære opgave bliver at være tovholderen og driveren i opbygningen af vores nye PIM-system, således 

vi når vores strategiske mål ift. vores web-shop. Du skal sammen med 2 kollegaer optimere på både 

processer og strukturen i vores data, så de præsenteres på vores web-shop og i kataloger i høj kvalitet.  

Den rette kandidat til denne stilling er først og fremmest en person, der har solid erfaring med optimering 

og drift af web-shops samt PIM-systemer. Derudover er du opdateret på internettrends og online 

performance marketing. Du har en god forretningsforståelse og er god til at skabe relationer både internt 

som eksternt. Det vil være en fordel, at have teknisk indsigt i produkter, der sælges til landbruget.  

Som person er du målrettet med et højt drive og engagement. Du er resultatorienteret og brænder for at 

lykkedes med dine ansvarsområder ift. de strategiske rammer. Du har et godt overblik og evner at håndtere 

mange opgaver på en struktureret måde i en hektisk hverdag med mange deadlines. Stort kendskab til Excel 

er et krav og et vist kendskab til AX 2012 vil være en fordel.  

Da det er et mindre team, løfter vi i flok. Det betyder, at du kommer til at bruge en del af din dag med at 

hjælpe dine kollegaer med driftsopgaver.  

Organisatorisk hører web-afdelingen under butik og reservedel afd., hvor indkøb og salg agerer. Web-

afdelingen har således tæt samarbejde med disse kollegaer.  
 

Ansvar og arbejdsopgaver 

I tæt samarbejde med afdelingen kommer du til at arbejde med: 

• Drift, udvikling og ledelse af MI´s Web team 

• Igangsætte og drive nye initiativer 

• Løbende optimering af sitet for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse 

• Sikre at billeder, tekster og kampagner hænger sammen 

• Optimere købsflow gennem udvikling, planlægning og gennemførelse af online aktiviteter; herunder 

kampagner, markedsføring, events i samarbejde med salg/indkøb 

• Målsætninger iht. at MI´s digitale strategi implementeres og opfyldes 

• Branding af web-sitet overfor brugere 

• Fokus på optimering af processer  

• Kontakt til eksterne web-udviklere 

• Projektledelse og koordinering af digitale projekter på vores B2B og B2C webshop 

MI tilbyder 

Et afvekslende og udfordrende job i en virksomhed med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. 

Vi arbejder ud fra tre centrale værdier: Værdiskabende – Kompetente – Fingeren på pulsen.  

Tiltrædelse snarest muligt. Fast løn efter kvalifikationer samt god pensionsordning og sundhedssikring. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 

• Afdelingschef Anitta Juul på anitta@mi.dk eller tlf. 61 77 90 46  

 

Send din ansøgning samt CV mærket ”Web-teamleder” til anitta@mi.dk.  

Ansøgningsfrist: 12.03.2017 – vi afholder løbende samtaler. 

 

 Maskinhandler Indkøbsringen Amba 

 Soldalen 1  

 7100 Vejle 
 

__________________________________________________________________________ 

 
MI er en handelsvirksomhed med ca. 60 ansatte og en årlig omsætning på ca. 360 mio. kr. Vi varetager fællesindkøb og markedsføring  

af landbrugsmaskiner, have/park maskiner og butiksvarer på vegne af 54 maskinforretninger i Danmark og 49 maskinforretninger i 

Sverige. Se mere på www.mi.dk   


