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Bath Deluxe  
 

Bath Deluxe har gennem snart 20 år opbygget en international forretning som totalleverandør 
af badeværelsesinteriør. CEO Finn Hansen har med udgangspunkt fra Prag etableret en solid 
virksomhed med godt 20 medarbejdere som alle er drevet af at sælge mid-/high end bademiljøer 
via DIY. Selv sætter de ord på deres passion således:   

Vi elsker badeværelser, og vi betragter badeværelset som et af de vigtigste rum i dit hjem. 
Badeværelser har mere end en praktisk funktion, det bliver ganske ofte brugt til at nyde tid 
sammen, motion, eller bare slappe af med wellness. Dette er ikke noget nyt, allerede de gamle 
grækere og romerne brugte badeværelset som et rum med flere formål, og de var meget bevid-
ste om at badeværelset skal være smukt dekoreret, og et inspirerende rum.  

 
International E-Commerce Manager   
 
Med udgangspunkt fra det midtjyske, ønsker Bath Deluxe at etablere en dansk organisation som 
bliver primær ansvarlig for at drive udviklingen af nye afsætningskanaler inden for DIY/bolig 
retail og e-commerce. Et af de primære fokusområder bliver etablering af Bath Deluxe’s egen 
webshop overfor europæiske privatkunder, samt retail omnichannel platforme og eksterne net-
butikker. Produkterne er attraktive i forhold til design, kvalitet og pris, og forventningerne er 
store i forhold til at skabe succes. Produktpalletten forventes at vokse med nyheder til hus & 
have i fremtiden. 
 
 
Er du passioneret om digital fremtid og platform strategier?  

Bath Deluxe søger en E-Commerce Manager til at sikre de bedste kanaler for salg af badeværel-
ses inventar overfor egne og eksterne platformskunder i Europa. Bath Deluxe er kendt for at 
levere høj kvalitet og service til kunder og kæder internationalt.  

Du har en data- og procesorienteret tankegang, og du skaber online strategier ved at forstå, 
hvordan kundernes beslutningsprocesser fungerer og hvad der driver deres udvikling. Du er 
kommerciel, analytisk og meget rutineret i SEM og webhandel med PIM integration, og har mi-
nimum 5 års erfaring med at flytte varer og skabe inspiration digitalt. Baseret på dine præstati-
onsanalyser og marketings-årshjulet hos Bath Deluxe er dialogen i top før- under og efter at 
slutkunderne har moderniseret deres badeværelsesmiljø. 

 

Du har erfaring med 

o Du har flere års erfaring inden for e-handel med dokumenteret track record  
o Du har en stærk evne og forståelse af teknologier på tværs af forskellige digitale kanaler 
o Forståelse for Search Engine Management (SEO, Google AdWords ect.) 
o PIM integration (en fordel men ikke et krav) 
o Du har en data-drevet mentalitet, med evnen til at bringe analyser til handlinger  
o Du har en høj kommerciel forståelse, udadvendt og stærk i forhandlinger  
o Du har en professionel og serviceorienteret tilgang til kunder og leverandører   
o Dit engelsk niveau er højt, både mundtligt og skriftligt  
o Du har en struktureret måde at gå til opgaverne på  
o Du har erfaring med livsstilsprodukter, gerne bolig/køkken/bad (en fordel, men ikke et 

must)  
o Adobe InDesign (en fordel men ikke et krav) 
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Som person er du selvstændig, ambitiøs og målrettet, og du har samtidig også lyst til at være 
med til at understøtte den daglige ledelse i samarbejde med salgschefen. Du arbejder analytisk, 
med sikker eksekvering og høj hastighed. Du er nysgerrig og identificere fremtidens forretnings-
muligheder. Du er stærkt kommunikerende, teamorienteret og initiativrig, og har forståelse for 
mennesker og hele værdikæden. 
 
 
Du tilbydes… 
 
En meget sjælden mulighed for at være med til at opbygge og udvikle en helt ny virksomhed 
samtidig med at du overtager det digitale ansvar for den etablerede virksomhed i Prag. Du får 
stor indflydelse på mennesker og den samlede kommercielle succes sammen med de kommende 
dygtige kolleger. Flad organisation og tæt samarbejde med salgschefen og CEO Finn Hansen som 
kompetent og velkonsolideret ejer i dagligdagen.  
 
Din base bliver i det midtjyske, og med direkte reference til den kommercielle direktør i det dag-
lige.  
 
Løn og ansættelsesvilkår afspejler dine kompetencer. 
 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt: 
 
Headhunter Thomas Aagaard på telefon 2373 3913 eller headhunter Morten Elbro på telefon 
2858 0056 
 
Ansøgning samt CV sendes til job@insightments.dk, mrk.: ”E-Commerce Manager Bath Deluxe” 
snarest muligt. 
 
 
 
  


