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Nordiska Galleriet söker en Head of Marketing till 
vårt kontor på Östermalm, Stockholm. 
 
DINA ARBETSUPPGIFTER 
Som Head of Marketing på Nordiska Galleriet kommer du huvudsakligen ansvara för att leda det befintliga 
marketing-teamet. Ditt uppdrag är att planera och genomföra företagets alla marknadsaktiviteter för att driva 
tillväxt och varumärkeskännedom. 
 
I rollen ingår att projektleda alla aktiviteter i marknadsplanen inom budget och tidsram. Dessutom säkerställa 
att varumärkets identitet genomsyrar all kommunikation och arbeta för att leverera en exceptionell 
kundupplevelse i alla kanaler. Du kommer ha regelbunden kontakt med leverantörer från hela världen för att 
koordinera aktiviteter tillsammans med dem. Ett av dina första uppdrag kommer vara att driva expansionen av 
Nordiska Galleriet i de övriga Nordiska länderna. 
 
Det här är rollen för dig som har ett brinnande intresse för marknadsföring, sälj, branding, design och 
ledarskap. Du förstår sälj i digitala och fysiska kanaler och kan applicera dina kunskaper för att driva både 
kortsiktig försäljning och långsiktigt varumärkesbygge. Som person är du en genomförare som arbetar 
effektivt i högt tempo för att nå dina uppsatta mål. Du är en positiv och lösningsorienterad lagspelare. 

 
KRAV 

• Relevant utbildning inom marknadsföring, strategisk kommunikation och/eller reklam. 
• Minst 5-7 års relevant erfarenhet på marknadsavdelning, start-up eller byrå. 
• Bred och djup förståelse för marknadsföring genom hela kundresan med såväl inbound som 

outbound marketing. 
• En exceptionell kommunikatör visuellt och i skrift (engelska & svenska). 
• Mycket god projektledning- & ledarskapsförmåga 
• Du är datadriven och använder data för att fatta informerade beslut och driva tillväxt. 
• Arbetar utan hinder i designverktyg (figma/Sketch & Adobe CC), MA-verktyg, Google Analytics, 

Excel, Powerpoint/keynote och projektledningsverktyg. 
 

MERITERANDE MEN INTE AVGÖRANDE OM DU 
• Har Norska, Finska eller Danska som modersmål. 
• Har erfarenhet av att arbeta med e-handelsbolag och/eller bolag som har verksamhet i hela norden. 
• Erfarenhet/utbildning som copywriter, designer och/eller fotograf. 
• Har ett personligt intresse för design och inredning. 

 
ANSÖK IDAG 
Tjänsten är en heltidsanställning med omgående tillträde. Rekrytering sker löpande och du är välkommen att 
skicka ditt CV tillsammans med ett välformulerat personligt brev om dig själv med en motivering till varför du 
är vår nästa Head of Marketing till rickard@nordiskagalleriet.com. 

 
OM NORDISKA GALLERIET 
Nordiska Galleriet grundades år 1912 och blev tidigt en självklar destination för exklusiva möbler och modern 
design i Stockholm. Genom åren har både lokalen och bolaget genomgått förändringar och senast år 2016 
fick Nordiska Galleriet nya ägare. Idag är vi över 100 anställda som dagligen arbetar med att utveckla och 
forma det som vi kallar för en 100 år gammal startup. Nordiska Galleriet är idag ett moderniserat 
entreprenörsdrivet bolag i en spännande tillväxtfas som du nu har chans att bli en del av. 


