
 
 

Bangerhead söker en Head of Pricing till sitt huvudkontor 
på Östermalm i Stockholm. 
Beskrivning av Bangerhead  
 
Bangerhead lanserades 2008 och är idag en av Sveriges största e-handlare 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.  

Om tjänsten 

Vi förstärker nu Bangerhead med en Head of pricing och söker dig som är resultatinriktad och gillar att 
arbeta med siffror. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med såväl inköps- som 
marknadsteamet med arbetsuppgifter som i hög grad påverkar företagets försäljning och resultat. De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar analys, uppföljning och prissättning av våra produkter och 
kampanjer på en marknad som omfattas av hög konkurrens. Området är dynamiskt och kräver att du 
är lösningsorienterad och fokuserad på att optimera försäljningsvolym och lönsamhet.  

Det finns goda möjligheter att påverka och utveckla det dagliga arbetet. Som Head of Pricing är det 
viktigt att förstå och analysera dina beslut utifrån försäljning och lönsamhet. Området är omfattande 
och komplext, vilket kräver och öppnar för varierande prissättningsstrategier för Bangerheads olika 
marknader i Norden. 

Arbetsuppgifter 

• Löpande bevakning av rådande prissättning på våra marknader i Norden 
• Optimering och justering av priser för att maximera försäljning och lönsamhet 
• Genomföra grundliga analyser baserat på försäljningsstatistik, efterfrågan och utifrån 

marknadens prissättning 
• Föreslå och genomföra kampanjer samt optimering och uppföljning av dessa 
• Löpande analys, mätning och rapportering av KPI:er  
• Utveckla metodik för prissättning och driva utvecklingen av arbetsområdet 

Vi tror att du är 

• Driven och resultatinriktad 
• Lösningsorienterad 
• Analytisk och matematisk 
• Har goda kunskaper inom Excel 
• Tycker om att gräva i data (vi har stora mängder) 
• Tycker om att arbeta i högt tempo och är strukturerad 
• Har akademisk examen inom t.ex. statistik/nationalekonomi/företagsekonomi eller annan 

lämplig inriktning 
• Gillar att påverka och tycker om att ha kul på jobbet, för det gör vi! 

 
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. 


