Direktør og daglig leder
Best Music søger hands-on direktør til online salg af musikinstrumenter i Skandinavien.
•
•

Har du lyst til at påtage dig dit (måske) første direktørjob med de udfordringer, det indebærer?
Vil du være med til at transformere en af Skandinaviens første online musikinstrumentforretninger til
en strømlinet og meget lønsom virksomhed?

Virksomheden, Best Music, var tidligere en væsentlig ”online spiller” på markedet for en lang række
musikinstrumenter til begyndere og let øvet. Strategien blev sidenhen omlagt til at satse dybt og bredt på
mange flere niveauer, instrumentgrupper og leverandører. Det har imidlertid ikke medført de ønskede
resultater. Derfor er en ny og mere fokuseret strategi nu udarbejdet og klar til implementering med målet om
at generobre en skandinavisk førerposition.
Din baggrund:
• Du har en hands-on baggrund inden for e-commerce og digital markedsføring med alt, hvad det
indebærer. Gerne på tværs af flere markeder i Skandinavien.
• Du har sikkert din erfaring fra en virksomhed, hvor e-handel er et centralt forretningsområde.
• Dit fokus er kommercielt, og du arbejder systematisk og analytisk.
• Du er god til eksekveringer, og du kan styre projekter både med henblik på system, proces og
indhold.
• Du har et godt tag på mennesker, og du forstår ”spillet” med leverandørerne.
• Du har endvidere en fornuftig forståelse for tal og regnskab. Best Music har Navision som ERP
system.
• Du er måske interesseret i at spille musik/spille på et instrument, men det er ikke et krav. Det
vigtigste er, at du er et passioneret menneske med et stort drive og engagement.
• Du har, ideelt set, en relevant videregående uddannelse, men det vigtigste er dog din erfaring.
Dine fokusområder vil være at:
• Levere ambitiøse finansielle målsætninger og resultater gennem et centralt fokus på projektledelse
forretningsudvikling, produktstrategi, effektiv drift og styring.
• Lede, motivere og udvikle virksomhedens medarbejdere.
• Samarbejde tæt og konstruktivt med leverandører, samarbejdspartnere og ejerskab.
Best Music tilbyder:
Best Music tilbyder et udfordrende job i et team af gode og kompetente medarbejdere, hvor mulighederne for
at påvirke blot er begrænset af evnen til at levere resultater. Lønpakken er forholdsvis beskeden i
begyndelsen, men der er senere hen mulighed for at opnå en pæn ejerandel og bonus ved resultatopnåelse.
Ansøgning og rekrutteringsprocessen:
Har du lyst til at kaste dig ud i din måske første direktørstilling og kan se dig selv i en afvekslende og
udfordrende hverdag, ja så er denne stilling måske noget for dig? Du kan sende din ansøgning til JBS
Vinderrekruttering, som varetager rekrutteringsprocessen for Best Music.
Motiveret ansøgning og CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Direktør” i emnefeltet senest
mandag den 2. april 2018.
Spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til John Sørensen fra JBS Vinderrekruttering på 2370 1111.
Alle ansøgninger behandles fortroligt. Vi gør venligst opmærksom på, at der afholdes løbende samtaler, og
netop derfor bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt.
Best Music A/S er en online musikinstrumentforretning inklusiv tilbehør og undervisningsmaterialer til begyndere, let øvet og de lidt
større musikinteresserede i Danmark, Sverige og Norge. Vi har bl.a. hjemmesiderne Musikinstrumenter.net, Best2Music.se og
Best2Music.no

Vores målsætning er at kunne tilbyde udvalgte musikinstrumenter i høj kvalitet til gode priser og samtidig hjælpe musikeren til at
blive bedre på sit instrument.
Showroom og administration er beliggende i Blovstrød (mellem Hillerød og Birkerød) og er momsregistreret i både Sverige og Norge.
Den beskæftiger 4 medarbejdere, som er support for DK, SE og NO samt indkøbsfunktion + produktstrategi. Derudover benyttes et
eksternt lagerhotel, en ekstern bogholderipartner i DK og NO og, på ad-hoc basis, eksterne konsulenter.

