Ehandel 9000 søger

E-commerce
praktikant

Vil du være en del af en multishop-koncern, der udelukkende

Opgaverne spænder blandt andet over:

beskæftiger sig med e-commerce i 5 forskelligelande?

•

SEO analyser i Google Analytics

•

Research af nye trends indenfor SEO

Kunne du tænke dig, at herremode og online marketing blev en del

•

Indsamling af materiale til blogindlæg

af din hverdag?

•

Idégenerering til SoMe posts

•

Tekstforfatning

Lige nu søger vi praktikanter til længere forløb (+3 måneder), som

•

Blogging

brænder for SEO, SoMe, analyse af online trends og den brede vifte af

•

Søgemaskineoptimering i praksis

e-commerce-opgaver.

•

Varierende SoMe aktiviteter

Vi er blandt nordens største indenfor herremode og livsstilsprodukter,

Vi har brug for dig, som vores praktikant hvis du:

og derfor har vi altid brug for kreative og skæve hoveder, der har lyst

•

Brænder for e-commerce

til at bidrage med især tekstforfatning og søgemaskineoptimering.

•

Har kendskab til, og erfaring med SEO

•

Har en kreativ pen, og kan skrive gode tekster

Indenfor mode er visuel identitet naturligvis et afgørende parameter.

•

Er bekendt med photoshop eller lignende

Derfor er det også være en styrke, hvis du interesserer dig for sociale

•

Interesserer dig for grafisk arbejde

medier og kan bidrage med nye idéer og også er i stand til at eksekve-

•

Er udadvendt og opsøgende.

re nogle af dem.

Præcis hvilken uddannelse du har, eller er i gang med, er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste er, at du brænder
for e-handel og har kendskab til de mest afgørende begreber i online marketing.
Vi holder løbende samtaler og ansætter så snart vi har afgjort, at du og vi er det perfekte match!

Send din ansøgning og CV samt info om din praktikperiode og længde til job@2trendy.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

