
Jobbeskrivelse

• Sikre at vores onlinekunder får Danmarks bedste service

• Udvikle tekst og billede-materiale til nyhedsbreve og sociale medier

• Optimere website ifht. SEO tekster, oprettelse af varer mm.

• Planlægge og iværksætte nye kommunikative brandtiltag

• Generel assistance ved den daglige drift af webshop

• Assistere ved photoshoots

Din profil

• Du har kendskab til Adobe og billedredigering

• Du er engageret, motiveret og kan arbejde selvstændigt

• Du er kreativt anlagt og modeinteresseret

• Du kan håndtere flere opgaver ad gangen

• Du har en forståelse for branding, marketing og kommunikation

• Du ønsker at bidrage til fælleskabet og dagligdagen hos QNTS

QNTS.dk er en virksomhed i konstant bevægelse, hvor kunderne altid er i centrum. QNTS

er en privatejet livsstilsshop med et unikt mix af feminine og street styles fra brands som

Mads Nørgaard, Wood Wood, Résumé, New Balance, Han Kjøbenhavn m.fl. Vores fysiske

butik og webshops drives fra én og samme lokation i centrum af Skanderborg. 

Vi tilbyder

Et spændende, lærerigt elevforløb hos en nytænkende, kreativ modevirksomhed med

hastig vækst. Du vil få et bredt ansvarsområde og opnå en rig forståelse af det tætte

samspil, der eksistere i mellem webshop og den fysiske butik. 

Stillingen er en fuldtidsstilling á 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er 9.00-17.00, dog med

enkelte lukke vagter til 19.00. I perioder vil der desuden forekomme events m.m., hvorfor

det er vigtigt at du er fleksibel. 

Start: Hurtigst muligt

Kan du identificere dig med ovenstående? Så tøv ikke med at sende os en ansøgning

med en kort beskrivelse af dine kvalifikationer samt et CV og et vellignende foto. Send

ansøgningen til                    med ”e-handels elev” i emnefeltet.

QNTS.dk søger en e-handels elev med fokus på salg og markedsføring
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