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Learnesy söker E-Commerce Specialist! 

 Learnesy AB är ett ungt edtech-bolag i stark tillväxt som hjälper näringsliv, skolor och akademiska 

institutioner med utbildning online. Learnesy har en nytänkande produkt inom en växande marknad, 

då vi ser en stor potential i hur vi syns och uppfattas online behöver vi nu stärka upp vår 

marknadssida med en person som hanterar våra digitala kanaler.  

Vi söker därför en e-commerce specialist som vill etablera en framgångsrik digital strategi för 

Learnesy. Placering är i centrala Stockholm där vi sitter tillsammans med flera andra Startups på 

Weworks nyöppnade kontor vid Brunkebergstorg. 

Dina arbetsuppgifter i stort: 

• Driva jobbet med att ta fram en digital strategi inkluderande profil i hur vi ska lyckas i sociala 

medier och hur vi arbetar med inbound marketing 

• Kommunicera med Learnesys användare och följare genom kontinuerliga uppdateringar i 

sociala medier och utskick av nyhetsbrev 

Kunskaper som du behöver i jobbet:  

• Bra eller mycket bra kunskaper i Mailchimp, LinkedIn, Wordpress, Youtube, Facebook, 

Adwords, Analytics, Instagram 

• Meriterande med bra kunskap i och om Excel, Office365, Hubspot, SEO 

Egenskaper som leder till ett framgångsrikt resultat:  

• På Learnesy jobbar vi enligt ”learning by doing”, så du behöver vara en ”doer” som kan driva 

arbete självständigt  

• Du är strukturerad, disciplinerad, noggrann och har ett naturligt inbyggt driv  

• Du är affärsinriktad tävlingsmänniska som drivs av att uppnå mål 

Du förväntas också själv ta hand om inkommande kundförfråganingar som genereras från ditt 

arbete. För att ännu bättre förstå våra kunder och användare uppmuntras du också att kontinuerligt 

ta möten med kunder. 

Vi jobbar i en informell och entreprenöriell miljö, och det kan tidvis krävas att du kavlar upp ärmarna 

och gör det som krävs för att vi tillsammans skall lyckas. Från oss kommer du få ansvar från dag 1, 

från dig behöver vi ha rätt inställning till ett utmanande och utvecklande jobb.  

Vågar du anta utmaningen så tveka inte att söka genom att sända ditt CV och personliga brev till 

marcus.andersson@learnesy.com. 
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