
 
 

 

Sohlbergsgruppen söker E-Commerce utvecklare. 
Sohlbergsgruppen består av fyra lokala företag inom Järnvarubranschen, Stål & Verktyg i Växjö, 

Sohlbergs i Ljungby, Markaryds Järn och Sohlbergs i Jönköping. Vi lagerhåller och levererar 

förnödenheter till Industri, Bygg och Hantverksföretag och tillsammans omsätter vi ca 250 Msek. 

Våra kompetenta och passionerade medarbetare skapar tillsammans långsiktigt mervärde för våra 

kunder och vi är idag ca 90 medarbetare i gruppen.  

Vill du arbeta i en trygg, växande och lönsam företagsgrupp med omväxlande och utvecklande 

arbetsuppgifter, engagerat team och samtidigt med E-Commerce? Vi söker nu vår nästa 

medarbetare till vårt växande team. 

Om tjänsten 

Som E-Commerce utvecklare i Sohlbergsgruppen arbetar du självständigt med utveckling av gruppens 

digitala kanaler så som hemsidor, e-handel och digital kommunikation. Tillsammans skall vi öka vår 

digitala närvaro och försäljning som ett komplement till vår befintliga verksamhet. För närvarande 

har vi tre aktiva hemsidor med Umbraco som plattform som du kommer ansvara för att utveckla. För 

att lyckas behövs erfarenhet av grafiskt och kommunikativt arbete, erfarenhet från att arbeta 

självständigt, i grupp och på strategisk nivå samt en vilja av att nå uppsatta mål.  

Du kommer arbeta med löpande digitalutveckling för samtliga bolag i gruppen varför det är viktigt 

med struktur och god planering. Du planerar ditt arbete tillsammans med olika team i de olika 

företagen och rapporterar till företagens VD. 

Våra värderingar är Långsiktighet, Passion, Kompetens och Värdeskapande och du kan som person 

identifiera dig i dessa grunder.  

Sohlbergsgruppen har som målsättning att vara den bästa leverantören i våra regioner och kan 

förutom en spännande utmaning med stort eget ansvar erbjuda bra anställningsvillkor och goda 

utvecklingsmöjligheter. Tjänsten avser heltid med fast månadslön och placeringsort är Växjö, 

Ljungby, Jönköping eller Markaryd och vissa resor kommer att förekomma. Kollektivavtal finns. 

Kandidatprofil   

Vi söker dig som har relevant erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare och är beredd att visa 
engagemang. En bred erfarenhet och nyfikenhet kring digitala miljöer är grundläggande. Meriterande 
är erfarenhet från Front-End utveckling, UX/UI, Umbraco, Mailchimp, Excel, bildredigeringsverktyg 
etc. Du är kreativ i att skapa kampanjer och drivs av försäljning och vill se resultat av dina insatser. Vi 
utgår ifrån att du behärskar både det svenska och engelska språket väl.  

 
Intresserad? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss. Vi kommer löpande träffa 
kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas snarast.  

Ansökan: Du skickar din ansökan till henrik.lofberg@sov.se senast 14 mars. 
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