
Opgaver:
- Løbende vedligeholdelse af vores website
- SEO-arbejde
- Produktoprettelse og billedhåndtering
- Koordinering af online kampagner og udsalg
- Sparring i forhold til tiltag på vores webshop
- Deltage i planlægning af digitalt content til nyhedsbreve og sociale medier
- Opdatering af vores sociale profiler herunder Instagram og Facebook

Din profil
- Du er højst sandsynligt igang med en relevant uddannelse inden for marketing,      
 kommunikation, IT. eller lign.
- Du er struktureret, initiativrig og selvstændig
- Du er en digital ildsjæl, der trives i et kreativt miljø
- Du har teknisk flair og er hurtig til at sætte dig ind i nye systemer

Kendskab til billedredigeringsprogrammer som Adobe er en fordel, men ikke et krav

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 H2O
Fagerholt, Mads Nørgaard, Ganni, Résumé, New Balance, Baum und Pferdgarten m.fl. Vores
fysiske butik og webshops drives fra én og samme lokation i centrum af Skanderborg. 

Vi tilbyder
Et spændende, lærerigt praktikforløb hos en nytænkende, kreativ modevirksomhed med
hastig vækst. Du vil få et bredt ansvarsområde og opnå en rig forståelse af det tætte
samspil, der eksisterer i mellem webshop og den fysiske butik. 

Arbejdstiden er i udgangspunktet mandag til fredag kl. 9-17. Der kan dog forekomme
uregelmæssige arbejdstider, hvorfor det er vigtigt, at du er fleksibel, ligesom vi forventer, at
du er villig til at give en ekstra hånd med i travle perioder. Praktikforløbet er ulønnet.

Start: april 2023 - juni/juli  (min. 12 uger frem eller efter aftale)

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 job@qnts.dk med ”praktik" i emnefeltet.

QNTS.dk søger E-commerce- og SoMe praktikant
 

 

Qnts.dk | Adelgade 61 | 8660 Skanderborg | Tlf. 22 55 05 08 | job@qnts.dk  


