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Senior konsult inom e-commerce och inbound marketing 
 
Med mer än tio års erfarenhet av att leda digitala team inom marknad och försäljning har Niklas en 
bred förståelse för köpbeteenden online och de metoder och verktyg som kan omvandla intresse till 
köpbeslut. Niklas har erfarenhet av B2C från rollen som vd för en e-handelsgrupp med fyra olika kon-
sumentvarumärken och som e-handelschef på Happy Plugs. Inom leadsgenerering för B2B har Niklas 
erfarenhet från att bygga upp effektiva kanaler med mätbara resultat inom bland annat paid acquisit-
ion, content marketing, event och SEO, senast i sin roll som marknadschef på det marknadsledande 
teknikföretaget Netigate. 
 

Med sin bakgrund som programmerare blir Niklas ofta gränssnittet mellan teknik och affär där stora 
vinster kan göras i systemintegrationer, bättre upphandling och projektledning och inte minst ett ökat 
tempo. Från programmeringen kommer även ett analytiskt och datadrivet synsätt vilket är avgörande 
för att effektivt arbeta med webbanalys, A/B-testning och konverteringsoptimering. 
 

Niklas är en uppskattad chef som effektivt leder sina team med tydliga mål, höga förväntningar och ett 
coachande förhållningssätt. Han får ofta feedbacken att han bidrar med energi och får medarbetare att 
växa i sina roller. 
 

Kunskapsområden: 

• E-handel 

• B2B Inbound marketing / leadsgenerering 

• Marknadsföringsstrategi 

• Digital marknadsföring (SEO, SEM, Content marketing, CRO) 

• Uppbyggnad och ledning av marknadsteam 
 

Verktyg/IT-kompetens: 

• Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Optimize 

• Salesforce / Pardot 

• WordPress 

• Programmering i PHP, HTML, JS och CSS 

• Avancerad användare i Office-programmen samt Google Sheets 
 

Sektorer: Har erfarenhet från flera e-handelsvertikaler (heminredning, kontorsmaterial, livsstil och 
hemelektronik) samt lösningsförsäljning inom B2B 

 

Utbildningsnivå: M.Sc. i B2C-marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm.   
 

Geografisk täckning: Stockholm 

 

Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning 

 
Interimskonsult nr: 3759 
 
Kontakt: För information om denna konsult kontakta Magnus Wallén, 0702–687420 eller Peter Berg, 
0702-955578. 
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