Digital Content Manager/ Ansvarlig for digital kommunikasjon
Oleana har vært en modig og annerledes bedrift helt siden starten i 1992. Vår historie er bygget på å
finne vår egen vei, og ikke gå i alles andres fotspor. Med base i Ytre Arna og drivkraft for å skape
fantastisk, varig design under gode arbeidsforhold ser vi tilbake med stolthet på snart 30 år med
kvalitetsstrikk og med visjoner inn i fremtiden.
Vi er andre generasjon Oleana som skaper en ny linje. Det er her vi trenger en dedikert
kommunikasjons og e-commerce ansvarlig. Du er oppdatert på mote og design og har evnen til å
tolke vår nye målgruppe, kvinner i alderen 30-45 som er bevisste på kvalitet, merkevare og
bærekraftig mote.

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•

Ansvarlig for å koordinere produksjon av digitalt innhold til nettbutikk og andre kanaler.
Ansvarlig for nyhetsbrev til våre kunder, både tekst og layout.
Ansvarlig for koordinering og produksjon av innhold til digital markedsføring.
Kreative inputs til salgsfremmende tiltak i nettbutikk i tett samarbeid med kreativ leder og
markedsansvarlig.
Bistå med drift av nettbutikk, produktplassering, analyse av handlemønstre og hvilket
innhold som trengs for å øke omsetningen i både digitale og fysiske kanaler.

Erfaring/kvalifikasjoner:
•
•
•

Du må være god på kommunikasjon- språklig sterk både på norsk og engelsk.
Adobe, InDesign, Illustrator og Photoshop og grunnleggende grafisk form, layout og
bildebehandling.
Bransjeerfaring og erfaring med drift av nettbutikker er en fordel.

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Du må kunne utvikle konsepter, være kreativ og løsninger som skaper engasjement.
Du må være en god planlegger og sørge for at du kommer i mål med planlagte aktiviteter.
Du må ha et godt øye, motebevisst, være opptatt av detaljer og ta gode estetiske valg.
Selvstendig og initiativrik lagspiller, med ambisjoner, et driv og et godt humør.
Du må være en doer, fleksibel, villig til å ta i et tak.

Vi tilbyr den rette kandidaten:
•
•
•

En unik arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
Et arbeidsmiljø som er preget av samhold, trygghet, mangfold og drivkraft.
Konkurransedyktige betingelser.

Er dette drømmejobben for deg? eller kan det bli det? Vi er mer opptatt av hvor du skal enn hvor du
kommer fra. Ta kontakt med CV og skriftlig søknad til Gerda Sørhus Fuglerud på gerda@oleana.no
Svar innen 10.mai 2021

