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Interim Digital Marketing Manager och projektledare 
för digitala koncept 
 
Lars är en erfaren digital strateg med flera års erfarenhet från marknad, kommunikation, CRM och 
affärsutveckling. Han är van att driva projekt hela vägen från koncept till färdig produkt och har de 
senare åren jobbat med att ta fram digitala koncept, kundklubbar, att lojalisera kundflöden och 
kommunikationsstrategier där han för uppdragsgivarens räkning förtydligat syfte och mål med valda 
digitala kanaler. Han har stor erfarenhet av operativa marknadsfrågor, sociala medier, strategi och 
förändringsarbete mot ökad digital marknadsföring. 
 
Han är kommunikativ och pragmatisk i sin approach och för sig lika vant i ledningsgruppen som med 
programmerare och med marknadsavdelningens specialister. Lars kombinerar analys för att backa 
upp sina beslut. Han är en erfaren och driven ledare och van att arbeta utifrån uppsatta mål, budget 
och projektramar. Han har arbetat medolika projektmodeller och har ett starkt engagemang när han 
leder teamet.  
 
Kunskapsområden: 
- CRM/Marketing Automation både strategiskt och operativt 
- Digital marknadsföring både strategiskt och operativt 
- Erfarenhet av att hålla i större projekt. 
- Vana av att kravställa och vara beställare mot PR, reklam-och mediebyråer. 
- Tala med såväl tekniker som företagsledning. 
- Vana att jobba i internationella sammanhang. 
- Vana av ledningsgruppsarbete och att leda tvärfunktionella team. 
- Vana att hålla i kommunikationen mot både externa och interna parter 
- Kombinerar affärsmannaskap med en stark analytisk förmåga 
- SEO/SEM och konverteringsoptimering 
- Webbanalys 
- Varumärkesfrågor 
 
Sektorer: Har erfarenhet inom en rad olika branscher, telekom, detaljhandel och media. Både inom 
B2B och B2C 
 
Utbildningsnivå: MSc. Industriell ekonomi-Linköping, Strategic Marketing och Organizational 
Leadership -London Business School 
 
Geografisk täckning: Stockholm län 
 
Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning 
 
Interimskonsult nr:3472 
 
Kontakt: För information om denna konsult kontakta Peter Berg, 0702-955578, eller Magnus Wallén, 
0702-687420. 
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