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Nordiska Galleriet söker en HEAD OF ONLINE MARKETING (SEM 

Expert) till vårt kontor på Östermalm, Stockholm 
 

Om oss 

Nordiska Galleriet grundades 1912 och är en återförsäljare av exklusiva designmöbler och 

heminredning i både fysisk miljö och online. Under 2016 fick vi nya ägare vilket blev startskottet 

för modernisering och digitalisering av företaget. Vi ett ungt, glatt team på plats i vad vi kallar 

”en hundra år gammal startup” som är fast beslutna om att bygga någonting stort som lämnar 

avtryck i branschen. En spännande tillväxtfas helt enkelt. 

 

Ansvarsområde 

Som vår SEM & SEO Expert är du van vid att på egen hand hantera stora multibrand-konton 

inom SEM (Google Adwords m.fl). Vi ser gärna att du även har god erfarenhet inom SEO, 

Affiliate samt Instagram & Facebook Ads.  

 

Du kommer ha ett helhetsansvar för den säljdrivande marknadsföringen online och har därmed 

en central roll för bolagets försäljning. Du är med och sätter strategi samt är den som hands-on 

implementerar den samt ansvarar för dataanalys och uppföljning.  

 

Krav 

• Minst 3-5 års relevant erfarenhet av att starta upp, driva samt optimera stora multibrand 

konton inom SEM (Google Adwords, Bing m.fl) 

• Du har god erfarenhet av SEO, Facebook & Instagram Ads samt affiliatemarknadsföring. 

• Driven och strukturerad med god förmåga att lära dig nya arbetssätt 

• Du är positiv och glad med öppet sinne 

• Du är data- och resultatdriven samt älskar försäljning 

• Du är bra på siffror och har god generell datorkunskap, främst Excel och Word 

• Flytande i både Svenska och Engelska (tal och skrift)  

• Positivt om du har ett intresse för design, möbler och heminredning 

 

Lön 

Heltidstjänst med lön enligt överenskommelse. Fast + rörlig del baserat på perforamnce. 

Tillträde omgående. 

 

Redo att söka tjänsten? 

Du är välkommen att skicka ditt CV samt en kort beskrivning varför du anser dig lämpad för 

rollen till per.skold@nordiskagalleriet.com. Rekrytering sker löpande. 
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