
	

 
Bangerhead.se söker Produktadministratör till 
kontoret i Stockholm. 
 
 
Snabbväxande skönhetsåterförsäljaren Bangerhead söker nu en 
Produktadministratör till vårt huvudkontor på Östermalm i Stockholm.  
 
Bangerhead lanserades 2008 och är idag en av Sveriges största återförsäljare inom 
professionell hårvård, hudvård, doft och makeup. Bangerhead är verksam online i 
Sverige, Norge och Finland med fysiska butiker i centrala Stockholm och Borås. 
Bangerhead växer kraftigt och har en stark strävan efter att skapa Nordens bästa 
köpupplevelse inom kosmetik och skönhet. 
 
Vad gör du hos oss? 
Som Produktadministratör ansvarar du för att våra produkter presenteras på bästa 
tänkbara sätt i form av informativa produkttexter och snygga bilder. 
 
Du har löpande kontakt med våra leverantörer där du bland annat hämtar in 
information och egenskaper om produkterna vi säljer. Du arbetar tillsammans med 
både marknads- och inköpsavdelning i arbetet inför produktlanseringar och 
kampanjer. 
 
Tjänsten innefattar bland annat uppläggning av nya produkter samt löpande 
uppdateringar av priser, bilder och texter. Du kommer även att jobba med hur våra 
produkter och varumärken presenteras på vår hemsida, samt vid behov delta i 
utveckling av hemsidan i sin helhet. 
 
Vem är du? 
• Du är en driven teamplayer som är noggrann, ansvarstagande och självgående 
• Du tycker det är kul med e-handel & digital kommunikation 
• Du är duktig på att uttrycka dig och skriva texter 
• Du har grundläggande kunskaper i Photoshop, Excel & HTML 
• Kunskaper eller intresse av SEO  

 
Vilka är vi? 
Teamet på kontoret arbetar med entusiasm och motivation för att utveckla vår service 
och arbetsmetodik framåt – och vi har roligt medan vi gör det. Du ingår i 
inköpsteamet och rapporterar till inköpschef. För att söka tjänsten är flytande 
svenska och engelska i tal och skrift ett krav, övriga språk är meriterande. 
 
Ansökan 
Låter det här intressant? Skicka då in din ansökan redan idag! Rekrytering sker 
löpande. Skicka din ansökan till jobs@bangerhead.se. Alla ansökningar behandlas 
konfidentiellt. 


