
WEBREDAKTØR TIL SALG OG BRANDING 
HOS LIGHT-POINT

LIGHT-POINT AS søger snarest muligt en webredaktør, der kan optimere og vedligeholde vores websites  
med fokus på salg og branding.

I tæt samarbejde med salg og marketing skal du tage hånd om vores digitale tilstedeværelse, gøre vores 

webshops synlige og salgsklare, herunder at vedligeholde og ajourføre produktsortimentet. Det vil også blive  

din opgave at sørge for, at alle får en positiv oplevelse, når de interagerer digitalt med LIGHT-POINT.

ANSVARSOMRÅDE 
•  LIGHT-POINT og Nordic Livings digitale tilstedeværelse

•  Vedligehold og optimering af vores b2b og b2c webshops

•  Kundevendt, digital kommunikation (web, nyhedsbreve, sociale medier)

•  Igangsætte digitale tiltag, der kan understøtte forretningen

ARBEJDSOPGAVER 
•  Daglig drift og optimering af websites

•  Oprettelse og vedligeholdelse af produkter

•  Koordinering og udførelse af marketingtiltag 

•  Koordinering af arbejdsopgaver med eksterne konsulenter og internt designteam

•  Let billedredigering

•  Rapportering af trafik og adfærd (Google Analytics)

•  Opsætning og udsendelse af nyhedsbreve (Mailchimp)



FAGLIGE KOMPETENCER 
•  Uddannelse og/eller dokumenterede evner og erfaring indenfor web og det digitale område 

•  Have flair for tal og statistik til analysebrug 

•  Velformuleret i dansk og engelsk i både skrift og tale 

•  Kendskab til DanDomain og/eller Shopify (vores CMS) er en fordel

•  Meget gerne kendskab til basale funktioner i Photoshop og Excel

PERSONLIGE KOMPETENCER 
•  Selvkørende og igangsættende

•  Besidde evnen til at kombinere kundefokus med det kommercielle

•  Omhyggelig og kvalitetsbevidst i dit arbejde 

•  Gode kommunikative evner

•  Evnen at samarbejde på alle niveauer - internt og eksternt 

•  Aktiv og resultatorienteret

HVEM ER VI?
LIGHT-POINT er et af de førende belysningsfirmaer i Danmark og har eksisteret siden 1995. Vi er en dynamisk 

og innovativ virksomhed, der designer, producerer, distribuerer og sælger vores eget program af designlamper 

i Danmark og i udlandet. Vi rådgiver desuden indretningsfirmaer og arkitekter om belysning til større og mindre 

projekter. 

Vi tilbyder en stilling med meget frie rammer til at løse dine opgaver. Du vil opleve at der er meget kort vej fra 

den gode ide til handling, og vi er ikke bange for at udfordre vanetænkning i vores daglige arbejde.

Stillingen er fuldtid, og dit daglige arbejde vil foregå på vores kontor i Grønnegade 3, 1107 København K. 

Ansøgningsfrist er søndag den 22. marts 2020 og vi forventer at holde samtaler i uge 13. 

Venligst ansøg via jobindex: https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/355009

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Charlotte G. Danielsen 25758080.

LIGHT-POINT AS
Grønnegade 3
DK - 1107 Copenhagen K

SHOWROOM
Gothersgade 14
DK - 1123 Copenhagen K

T + 45 7025 5525
info@light-point.com

https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/355009

