E-COMMERCE PROJEKTLEDER TIL DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S
På vegne af Davidsens Tømmerhandel A/S søger vi en erfaren, selvkørende og struktureret Ecommerce projektleder med flair for forretningsforståelse og evnen til at forstå og løse komplekse
problemstillinger inden for IT og data. Personen vi søger, kommer med et energisk mind-set og en
praksisorienteret arbejdstilgang og vil få ansvaret for at udvikle og implementere
forretningskritiske projekter inden for E-commerce.
Om Davidsens Tømmerhandel A/S
Davidsens Tømmerhandel A/S er en danskejet handelsvirksomhed inden for trælast og
byggemarked med afdelinger i Vojens, Brørup, Fredericia, Haderslev Høruphav, Kolding, Odense,
Rødekro, Toftlund, Vejen og Aarhus samt i Venslev på Sjælland. Davidsen er et velrenommeret
familiefirma og ejeren - Povl Davidsen - er i dag bestyrelsesformand. Virksomhedens visioner
bygger på at være den foretrukne samarbejdspartner indenfor kvalitetsprodukter til byg, bolig og
industri og ønsker derudover at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Davidsens
Tømmerhandel A/S har en nuværende dedikeret og særdeles ambitiøs E-commerce strategi, hvor
den nuværende B2C-løsning skal videreudvikles, samtidigt med at der skal udvikles og lanceres en
helt ny B2B-løsning. Virksomhedens nuværende E-commerce løsning generer en 3cifretmillionomsætning.
Stillingen
Med henblik på at indfri virksomhedens ambitiøse online vækststrategi søger Davidsens
Tømmerhandel A/S til en nyoprettet rolle, en E-commerce Projektleder. Som E-commerce
Projektleder får du det overordnede ansvar for projektledelse i virksomhedens E-commerce
afdeling. Du vil her være ansvarlig for at sikre, at projekter overholder den aftalte kvalitet, tidsplan
og økonomi inden for både B2B og B2C segmentet. Du bliver ansvarlig for kravspecificering,
udvikling, test og implementering af projekter og udviklingsopgaver inden for E-commerce, og
yderligere vil du være ansvarlig for tekniske opgaver, løbende vedligeholdelse af
workflows/processer og daglig vedligeholdelse af virksomhedens B2C og B2B platforme. Derfor er
det vigtigt, at du besidder både strategiske, analytiske og operative kompetencer.
Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:
• Projektledelse af IT/udviklingsprojekter i virksomhedens E-commerce afdeling
• Teknisk drift, udvikling, test og implementering på Davidens platforme
• Løbende opfølgning og justering ad tracking-data og infrastruktur
Koordinering af projekter og udvikling af support af nye og eksisterende hjemmesider –
både internt og eksternt
For at få succes i stillingen som E-commerce Projektleder for Davidsen Tømmerhandel A/S skal du
kunne skabe vækst inden for online handel og være ansvarlig for effektivisering via digitalisering
og automatisering af opgaver i virksomhedens E-commerce afdeling. Med stærke
udviklingskompetencer, strategisk flair og teknisk forståelse, vil du få ansvaret for at drive og
udvikle Davidens online univers samt tage det til nye højder.

Din profil
Den ideelle kandidat kommer med en relevant, videregående uddannelse inden for IT og
projektledelse. Du har minimum 5-6 års relevant praktisk erfaring med udvikling og teknisk drift af
større webshops og du har erfaring med at udarbejde og beskrive workflows og processer inden
for E-commerce. Du har en god forståelse for integrationskompleksiteten i en større virksomhed,
og så besidder du evnen til at kunne overskue forskellige veje til en teknisk løsning, som du formår
at konvertere til konkrete løsninger. Det er vigtigt, at du kommer med et højt ambitionsniveau, et
godt drive, god forretningsforståelse og at du er i stand til at levere stærke resultater - også under
pres.
Du vil komme til at indgå i et ungt team og referere til Davidsens E-commerce Manager. Ved
Davidsens Tømmerhandel A/S lægges der stor vægt på, at du er en udpræget team-player. Vigtigst
af alt, så er du en person, der er passioneret omkring dit arbejde, og som både er klar til og ved,
hvordan du skal gøre en forskel for Davidsens Tømmerhandel A/S.
INTERESSERET?
Hvis du ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte senior konsulent Klaus
Henning D. Bjerkvold ved Holm Marcher & Co. på khb@holmmarcher.dk eller tlf. +45 26 70 99 34

