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Digital Teamlead til Waoo A/S i Aarhus 
På vegne af Waoo A/S søger vi lige nu en Digital Teamlead, der kan tage ansvar for online forretningen, den digitale 
optimering, samt den fortsatte udvikling af de digitale processer. Vi søger en motiverende og udviklingsorienteret leder, 
som tænker i digitale løsninger og spotter nye trends og mulige løsninger i en branche i hastig udvikling.  
 
Om Waoo  
Waoo er dansk leverandør af internet, TV og telefoni via fibernettet. Selskabet blev i 2010 etableret af 15 af Danmarks 
største energi- og fibernetselskaber, der gik sammen om at udbrede den bedste og fremtidssikre fiberteknologi til 
danskerne. Waoos hovedkvarter ligger i Tilst ved Aarhus, men virksomheden har samarbejde med lokale partnere over 
hele landet.  
 
Selskabets produktportefølje består af kerneproduktet, Waoo Fiber, som er bredbånd baseret på optisk fiber leveret 
direkte til kunden. Foruden bredbånd leverer Waoo også TV, telefoni, softwaresikkerhedspakker, samt WiFi. Waoo var 
blandt de første til at udbyde hastighedsgaranti på internet, og netop deres prisvindende fiberteknologi har gjort det 
muligt for Waoo, at levere symmetrisk og stabilt internet til forbrugeren hver gang.  
 
I Waoo er den digitale oplevelse kernen og virksomheden har fokus på at levere og tilbyde de bedst mulige og 
innovative digitale løsninger.  
 
Stillingen 
Til rollen som Digital Teamled er det vigtigt at du besidder online kompetencer og har flair for at løse digitale udviklings- 
og optimeringsopgaver. Du vil fungere som teamleder for 2 dedikerede specialister og rapportere direkte til 
Markedsdirektør.   
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. inkludere:  

• Håndtering af online processer  
• Udvikling og optimering af websites, konverteringsoptimering, e-commerce, A/B split test, 
• SEM/SEO optimering  
• UX og design af smidige flows  
• Skabe samarbejde på tværs af organisationen  

 
Din profil 
Du har en stærk digital forretningserfaring og generelt en god forretningsforståelse. Du har et stærkt kommercielt 
mindset og en solid forståelse for teknologien herunder dens muligheder og begrænsninger. Det vil være en fordel hvis 
du tidligere enten har arbejdet med et forhandler-setup, eller har erfaring med salg af abonnementsløsninger. Du har en 
solid teknisk forståelse og kan drive den digitale udvikling, internt såvel som eksternt. Du er vandt til at stå i spidsen for 
projekter og lede teams, og herunder erfaring med opfølgning og styring af økonomi på egne projekter. Du er 
omstillingsparat og har forståelse for ændringer af processer tværorganisatorisk. Du kan samarbejde på tværs af 
forskellige niveauer, samt skabe et tæt samarbejde med IT, marketing, salg og kundeservice. Derudover er du 
udadvendt, selvkørende og har et personligt drive og et smittende positivt humør, og vil gerne udvikle dig selv og andre 
omkring dig. Du finder motivation og energi ved at lede og tage ansvar, og er kompetent til at finde løsninger til 
uforudsigelige udfordringer og problematikker.  
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Interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte konsulent Klaus Henning 
Bjerkvold på khb@holmmarcher.dk eller tlf. +45 26709934. 


