
 

 
Bangerhead söker en danskspråkig Country manager till 
sitt huvudkontor 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 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.  
 
Nu söker vi en danskspråkig Country manager som kommer att delta i arbetet för vår kommande 
lansering av Bangerhead.dk. Arbetet är på heltid och sker från vårt huvudkontor i Stockholm.  
 
Vad gör du hos oss? 

Under hösten 2019 kommer vi lansera vår danska sida, Bangerhead.dk där du kommer delta i arbetet 
kring de viktigaste förberedelserna. Efter lansering kommer du som Country manager hos oss ha en 
bred roll med ansvar för att översätta, producera och publicera marknadsföringsmaterial och 
produktbeskrivningar huvudsakligen så att kampanjerna samt produkt- och varumärkeslanseringarna 
sker synkroniserat med de övriga marknaderna. I tjänsten tillkommer även analys och uppföljning av 
kampanjer och trafik till sidan för att ständigt förbättra och hitta nya vägar till utökad försäljning och 
kunderbjudande. I rollen ingår även ansvar för verksamhetens dagliga kundhantering på danska. Du 
kommer att arbeta tätt tillsammans med resten av marknadsteamet och du kommer även jobba nära 
vår norska och finska Country manager. 

Vem är du?  

Du är en driven teamplayer som brinner för e-handel och digital kommunikation. Då 
översättningsarbetet sker från svenska till danska och koncernspråket är svenska förutsätter tjänsten 
att du har danska som modersmål eller att du har modersmålsliknande kunskaper i danska samt 
behärskar svenska flytande. Erfarenhet/arbete eller utbildning inom SEO, översättning och 
kundservice är mycket meriterande. Tidigare erfarenhet av bildredigeringsprogram såsom Photoshop 
och Indesign är meriterande men inte ett krav. 

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. Låter detta intressant? Skicka då in din 
ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande.  

 
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. 


