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Snabbväxande e-handelsbolaget Bangerhead söker 
nu en Head of growth till vårt kontor på Östermalm, 
Stockholm  
 
 
Beskrivning av Bangerhead 
Bangerhead grundades 2008 och är idag en av marknadens största återförsäljare av 
skönhetsprodukter online. Nu söker vi en Head of growth för att för accelerera tillväxten ytterligare 
 
Vad gör du hos oss? 
Bangerhead söker nu en affärsdriven och analytisk Growth manager som tillsammans med vårt 
marknadsteam kommer ta Bangerhead till nya höjder. Du kommer vara strategiskt ansvarig för vår 
marknadsbudget där din roll kommer vara att få ut så mycket som möjligt ur våra performance kanaler 
som t.ex. SEM, SEO, Paid Social, Influencer marketing, Programmatic, Remarketing etc men också 
ett urval branding kanaler. Din huvudfokus kommer bli kundanskaffning och driva trafik till vår e-handel 
tillsammans med marknadsteamet och vår Head of Brand & communication.  

Vem är du?  
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 med externa byråer. Du brinner för digital 
marknadsföring, analys och att arbeta under eget ansvar. För oss är det viktig att du har ett 
resultatinriktat tänk där du är van att arbeta mot uppsatta KPI:er. Du har god förståelse för hur man 
driver och vad som är viktigt att tänka på när man konverterar trafik till köp och nöjda kunder. 

Vad kommer du göra? 

• Du är ansvarig för vår marknadsföringsbudget och uppföljning mot våra viktigaste KPI:er 
• Du arbetar med vår marknadsföringsstrategi och har huvudansvar för våra viktigast 

performance kanaler (SEM, SEO, Socials, Affiliates, Programmatic etc)  
• Du identifierar potentiella samarbeten och nya marknadskanaler  
• Du kommer vara ytterst ansvarig för kommunikationen och kravställning med våra externa 

byråer 
• Säkerställa att ROI uppnås i våra aktiviteter  
• Du planerar Bangerheads kampanjer och marknadsföringsaktiviteter tillsammans med Brand 

& Communications manager och resten av marknadsteamet  
• Du kommer ingå i vår ledningsgrupp på totalt 6 personer och rapportera till VD 
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Har du det vi söker? 

• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet 
• Minst 3-årig akademisk examen 
• Erfarenhet av budgetarbete och prognoser 
• Djup kunskap i spårning och utvärdering av inkommande trafik och beteende onsite 
• Du har en passion och djupförståelse för att arbeta med digital marknadsföring och har koll på 

de senaste trenderna 
• Mycket goda kunskaper från att arbeta med Google Analytics  
• Du år duktig på att samarbeta och trivs med att jobba med andra 
• Du har en stark drivkraft och är initiativrik  
• Du pratar flytande svenska och engelska både i skrift och tal 

 
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 

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. 
 
Deadline 
Skicka in din ansökan snarast. Rekrytering sker löpande.  


