
 

 

Unlimited Travel Group söker Onlineansvarig med fokus på digital marknadsföring 

Vi söker en marknads- och resultatorienterad onlineansvarig med tekniskt intresse och kunnande 

som ska ansvara för att underhålla och utveckla våra dotterbolags onlinenärvaro. Den vi söker 

kommer vara central för att påverka och driva gruppens digitala närvaro framåt.  

Ditt ansvar blir bland annat att 

- Generera ökad trafik, försäljning och leads baserat inom ramen för våra dotterbolags digitala 

närvaro 

- Koordinera och driva utvecklingen av våra externa webbplatser och digitala plattformar i 

enlighet med våra varumärkesplattformar och i samverkan med respektive dotterbolags 

marknadsavdelning 

- Driva åtgärder, utveckla och följa upp inom sociala medier, SEO, SEM och andra digitala 

kanaler 

- Bistå med att administrera innehåll och struktur på våra webbplatser 

- Bevaka konkurrenter och omvärldsutveckling inom området 

Du mäts framförallt på 

- Digitala KPIer  

- Dotterbolagens försäljning 

Din profil  

- Relevant, högre utbildning och/eller flerårig erfarenhet som webmaster inom resor eller 

liknande konsumentinriktat område med e-handel och direktmarknadsföring.  

- Stor erfarenhet av att jobba i CMS-verktyg, där erfarenhet av Umbraco och Wordpress är 

särskilt meriterande, och mycket god teknisk inblick i de system och plattformar som finns på 

marknaden. 

- Djupa kunskaper om Google Analytics och Adwords. 

- Läser och skriver svenska och engelska utan hinder. 

 

Din personlighet  

För att trivas i rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt med stort eget ansvar men 

samtidigt uppskattar många olika kontaktytor. Prestigelöshet i kombination med en pedagogisk 

förmåga att förmedla kunskap och övertyga sin omgivning är nyckelegenskaper i den här rollen. 

Du har ett intresse för att hålla dig à jour med den snabba digitala utvecklingen men drivs allra främst 

av att skapa mätbara resultat. Du är lyhörd, analytisk och noggrann med stor drivkraft och 

initiativförmåga. Du är en lagspelare som samtidigt är självgående med hög integritet.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning placerad på vårt huvudkontor vid Odenplan i centrala Stockholm. 



 

 

Kontaktuppgifter  

Märk din ansökan med ”Onlineansvarig” och skicka till rd@unlimitedtravelgroup.se. Har du frågor 

om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Richard Durlow via mail 

eller på telefon 08-52254115. Skicka ansökan redan idag, vi intervjuar kandidater löpande.  


