
APLACE 
	

Vi söker en web manager 
 

 
 

Vi letar nu efter en Web Manager till Aplace.com.  
 

Vi söker dig som älskar digital kommunikation och e-handel samt som kan ta en strategisk och 
operativ helhetssyn över vår digitala affär som bara växer och växer! I denna roll kommer du att 

ansvara över att vår e-handel och våra digitala kanaler ständigt utvecklas och uppdateras. 
 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktion, distribution och koordinering av content, 
digital marknadsföring, arbete i CMS-system samt förståelse för SEO. Som Web Manager 

kommer du ha en nyckelroll gällande vår tillväxt och expansion och löpande 
utveckla Aplace.com. 

 
Dina dagar kommer gå till att planera och kommunicera kring våra olika typer av 
marknadsaktiviteter och kampanjer, överse våra system och drift och hålla i olika 

utvecklingsprojekt (med både externa byråer men även egna). Och allt detta kommer ske med 
oss, dina sex blivande kollegor som sitter i fina lokaler vid Mariatorget! 

 
Vi tänker att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ansvar. Att du är väl 

bekant med Google Analytics, att driva trafik och sälj via sociala medier, att du är driven, 
strukturerad men framförallt att du är genuint intresserad av utveckling inom e-handel och 

digital marknadsföring. 
 

Avslutningsvis så behöver du ha ett gott öga för färg och form, kunna uttrycka dig målande i 
text samt uppskatta att arbeta med många olika delar inom e-commerce på ett relativt litet 

företag som vårt. 
 

Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Hoppas vi hörs! 
 
 

Kalle Tollmar, VD 
 

kalle@aplace.com 
070-758 65 35 

 
 

APLACE grundades 2007 och säljer kläder och heminredning via butikerna i Brunogallerian (Stockholm) och i Malmö 
samt utifrån Aplace.com. Vi driver även systembutiken PEARL, som är en second hand-butik i Hornstull i Stockholm. 

Några av de märken vi sedan länge arbetar med återfinns Rodebjer, Our Legacy, Eytys, Brixtol, Hope, Ganni och 
många många fler. We love em all! 


