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PROFIL 

E-commerce Manager med ledelsesansvar og mere end 10 års erfaring 
med udvikling og drift af webshops på strategisk og operationelt niveau, 
lige fra idé til design, udvikling, budget, digital markedsføring, 

annoncering på Google, Facebook og Instagram. Udarbejdelse af årshjul, 
nyhedsbreve, content, copywriting og SEO i samarbejde med eksternt 

bureau.  Som tidligere forretningsudvikler, er jeg god til at have flere 
bolde i luften og har evnen til at arbejde med flere projekter på samme tid 
og eksekvere. En udadvendt person med gode kommunikationsevner. 

 

ERHVERVSERFARING 

E-COMMERCE MANAGER, SPARUP HOLDING APS, MED 
LEDELSESANSVAR, KGS LYNGBY 

JANUAR 2017 – DECEMBER 2022 
Administration, udvikling og drift af webshops indenfor samler/ 
investeringsvine, nonfood dagligvarer og smykker.  
 

• Ansvarlig for design, digital markedsføring, SoMe, SEM/SEO, 
content, copywriting Google Ads og Analytics i samarbejde med 
digitalt bureau 

• Ansvarlig for at drive trafik og skabe en ekstraordinær online 
oplevelse på både strategisk og operationelt niveau 

• Månedlig rapportering 
 

DIGITAL MARKETINGKOORDINATIOR,  SECURE 

FONDSMÆGLERSELSKAB A/S - DELTID, HELLERUP 
JANUAR 2015 - AUGUST 2020 

• Ansvarlig for off- og online markedsføring 

• Opdatering og vedligeholdelse af website 

• Integration af MailChimp og udarbejdelse af nyhedsbreve 

• Opstart af og opdatering af Facebook og LinkedIn 

• Event ansvarlig, udarbejdelse af invitationer og kommunikation 

generelt. 

 
 

 
 

skabelonen med dine egne 

informationer og vær også 

opmærksom på at slette de 

røde hjælpetekster (også 

denne).  

God arbejdslyst med CV’et! 

 

EGENSKABER 

 
• Resultatorienteret  
• Løsningsorienteret 
• Datadreven  
• Detaljeorienteret 
• Analytisk 
• Respekt og 

forståelse for et 
Brand 

• Entusiastisk 
• God energi 

          

        

         

       
 

           

 

 

 

 



SELVSTÆNDIG SOME OG WEBSHOPDESIGN KONSULENT, 

HØRSHOLM 
JUNI 2011 - JANUAR 2015 

• Facebook annoncering 
• Branding til startups 
• Grafisk design 
• Webshop design 
• Bogføring 

 

MARKETING & SALES COORDINATIOR, JOHNSON & 

JOHNSON, BIRKERØD 
JULI 2008 - JANUAR 2011 

• Udvikling, implementering og integrering af 
marketingkampagner 

• Alt marketingmateriale i samarbejde med eksterne bureauer 
• Udvikling af marketingstrategi i tæt samarbejde med 

ledelsen og kundegrupper 

• Analyse og præsentationer for ledelsen og salgsteam 
 

 

IT KOMPETENCER 

WooCommerce  WordPress  Magento  Canva  MailChimp  Klaviyo 

Google Analytics  Meta Ads  Instagram Ads  

 

 

UDDANNELSE / KURSER 

Markedsøkonom, Hillerød Handelsskole 

Fra 1990 – 1992 

Hovedfag – Markedsføring 
 
Salg og salgspsykologi, CPH Business Academy 
Fra marts 2023 – april 2023 
 

SPROG 

Dansk 

Modersmål 

Engelsk 

Flydende i skrift og tale 

Svensk 

Godt kendskab 

Tysk 
Kendskab 
 

Fransk 

Kendskab 
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