Digital handelselev - JBS TEXTILE GROUP A/S søger handelselev.
Vi søger en ambitiøs og engageret person, som ønsker en spændende start på karrieren inden for e-handel.
Du vil i den 2-årige elevtid gennemgå en alsidig praktisk oplæring, hvor du sideløbende følger de obligatoriske
skoleophold samt skriver den afsluttende fagprøve. I løbet af uddannelsen vil du gradvist få mere ansvar og
flere selvstændige opgaver. Som elev hos JBS Textile Group A/S bliver du oplært i daglige opgaver, der vil
være i forbindelse med både vores brandsites og udvalgte webshops.
Opgaverne er mange og kan bl.a. omfatte:
• Oprettelse af nye varer og prissætning
• Berigelse af data som skal danne grundlag for
nye webshops
• Koordinering af produktfotos
• Klargøring af kampagner
• Assistering til nyhedsbreve og opfølgning
• Analyse af salg (google analytics) og optimering
af webshop
• Reklamationshåndtering
• Kundeservice
• Hjælpe på lageret ved spidsbelastning

Krav til uddannelse:
• Du har færdiggjort en HG2 detail, GF2 med
brancheretningen detail eller en HHX/HTX/HF/STX
suppleret med et 5-10-ugers forløb med
brancheretningen detail.
Personlige kvalifikationer:
• Du er mødestabil
• Du er positiv og energifyldt
• De er ansvarsbevidst og serviceminded
• Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Ansøgning:
Din ansøgning vedhæftet CV og relevante skolepapirer sendes til hr@jbs.dk att: Anders Lund, mrk.
ELEV/INTIMO. Ansøgningsfrist snarest mulig - vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse efter aftale eller
senest 1. august 2021.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er
i dag udvidet med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder
førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i
dag en international virksomhed med 16 brands og ca. 700 medarbejdere i 6 selskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige,
Litauen og Ukraine.www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

