
 
 
Bangerhead söker en Operations manager till 
huvudkontoret på Östermalm i Stockholm. 
 
 
Beskrivning av Bangerhead 
 
Bangerhead lanserades 2008 och är idag en av Sveriges största återförsäljare inom professionell 
hårvård, hudvård, doft och makeup. Bangerhead är verksamt online i Sverige, Norge och Finland med 
stort automationslager i Viared i Borås. Bolaget driver också två butiker i centrala Stockholm och 
Borås. Bolaget växer snabbt och vårt mål är att leverera Nordens bästa köpupplevelse inom skönhet.  
 
Nu söker vi en Operations manager med bred förmåga inom drift och processer. Tjänsten är central 
inom bolaget med kontaktyta mot alla företagsdelar. Arbetet är på heltid och sker från vårt 
huvudkontor i Stockholm.  
 
 
Vad gör du hos oss? 
 
Som Operations manager hos Bangerhead håller du i trådarna för operativa funktioner inom bolaget. 
Du kommer vara involverad i daglig driften och flera av våra viktigaste projekt. Du kommer arbeta tätt 
med våra viktigaste partners och ansvara för att våra rutiner och flöden fungerar med såväl butiker 
som lager. Din insats spelar en viktig roll för bolagets utveckling och tillväxt. 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 
 

• Projektledning av olika strategiska projekt  
• Säkerställa att samtliga verksamhetsinitiativ följer projektplanerna  
• Utveckling och förbättring av rutiner och flöden i bolagets olika verksamhetsdelar 
• Uppföljning av KPI:er och prognoser med 3PL-partner 
• Genomföra upphandlingar 
• Avtalsgenomlysningar  
• Utveckling och stöd kring rutiner i butik och salong  
• System-onboarding för ny personal 
• Enklare underhåll av olika IT-system  

 
I tjänsten tillkommer även analys och att ständigt förbättra och utveckla våra rutiner och flöden inom 
bolagets olika verksamhetsdelar. Du kommer jobba tillsammans med flera av bolagets olika 
befattningshavare och rapportera direkt till VD.  
 
Då tjänsten är ny för bolaget kommer hänsyn tas till den erfarenhet och expertis som Bangerhead nya 
Operations manager kan bidra med och därmed kan rollen till viss del skräddarsys.  
 
 
Vem är du?  
 
Du är en driven doer som finner begåvade och robusta lösningar för såväl problem som nya projekt 
och har erfarenhet av att etablera effektiva processer. Du vill se resultatet av din egen arbetsinsats 
och vara en viktig del i ett snabbväxande onlinebolag. Det är meriterande om du har erfarenhet från 
liknande uppdrag och har dokumenterad erfarenhet från e-handel. Dina IT-kunskaper är mycket goda 
och du har mycket god datorvana. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vilka är vi? 
 
Vi är 17 personer i teamet på huvudkontoret och arbetar med entusiasm och motivation för att 
utveckla vår service och arbetsmetodik framåt - och vi har roligt medan vi gör det. Ifrågasättande 
ligger i våra entreprenöriella kultur och genomsyrar alla delar av verksamheten.  
 
 
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 och 
tillsättning sker enligt överenskommelse. 
 


