
 
Snabbväxande e-handelsbolaget Bangerhead söker 
nu en Performance marketing specialist till vårt 
kontor på Östermalm, Stockholm  
 
 
Beskrivning av Bangerhead 
Bangerhead lanserades 2008 och har på kort tid blivit en av Sveriges största återförsäljare inom 
professionell hårvård, hudvård, doft och makeup. Bangerhead säljer och marknadsför exklusiva 
skönhetsprodukter från märken som Clarins, bareMinerals, Dermalogica, Lancome, MAC och Kevin 
Murphy och finns online i Sverige, Norge, Finland, Danmark och med fysiska butiker i centrala 
Stockholm och Borås.  
 
Vad gör du hos oss? 
Som Performance marketing specialist kommer du vara en nyckelperson i marketingteamet. Ditt 
uppdrag är att hantera, öka och effektivisera all datadriven digital marknadsföring och ha stort 
inflytande på den digitala marknadsstrategin.  

I rollen har du ansvar för företagets konton på Google Ads och Facebook business manager i samtliga 
marknader. Du skapar, testar och utvärderar kampanjer, nya kanaler, och idéer för att ständigt 
effektivisera kontona utefter uppsatta KPI:er. Ditt huvudfokus kommer bli kundanskaffning och driva 
trafik till vår e-handel varpå flera digital kanaler kommer ingå i arbetsuppgifterna.  

Som person har du hög nivå av självledarskap och arbetar effektivt i högt tempo för att nå dina 
uppsatta mål. Du är positiv och lösningsorienterad. Du jobbar tätt med inköpschef, marknadschef och 
marknadsteamet för att synkroniserat få ut det mesta av varje kampanj. I rollen ingår budgetansvar.  

Vem är du?  

• Utbildning inom marknadsföring, ekonomi, statistik eller relevant yrkesutbildning 
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med Google Ads och Facebook annonsering 
• Du är en specialist på att driva trafik och vet precis vad som krävs för att lyckas med att driva 

performance styrd marketing såväl inhouse som tillsammans med externa byråer 
• Du brinner för digital marknadsföring, analys och att arbeta under eget ansvar 
• Du har ett resultatinriktat tänk där du är van att arbeta mot uppsatta KPIer 
• Du har god förståelse för hur man driver trafik och vad som är viktigt att tänka på för att 

konvertera trafik till köp 

 
Ansökan 
Bangerhead växer kraftigt och har en stark strävan efter att skapa Nordens bästa köpupplevelse inom 
kosmetik och skönhet. Låter det här intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Rekrytering sker 
löpande. Skicka din ansökan till jobs@bangerhead.se. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. 


