
ER DU VORES NYE E-COMMERCE 
PRAKTIKANT?

Soft Rebels i Risskov er på udkig efter nye talenter, der har store ambitioner og lyst til at afprøve 
deres kompetencer i praksis i modebranchen. Vi søger en e-commerce praktikant til efteråret 
2022, der lever og ånder for en digital hverdag – er det dig, eller en du kender?  

Som praktikant hos Soft Rebels vil du være med til at præge og udvikle en virksomhed i modebranchen. 
Du kommer til at spille en aktiv rolle i et marketingteam, hvor du i tæt samarbejde med vores e-com-
merce responsible og marketing responsible bliver en del af idéudvikling, planlægning og eksekvering
 af e-commerce og markedsføringstiltag. 

Er du vores nye e-commerce praktikant? 
Drømmer du om en digital hverdag hvor e-commerce og e-mail marketing er omdrejningspunktet? 
Og, hvor du forener dine gode ideer med din tekniske kunnen, når du løser opgaver? Så er det dig, vi 
leder efter.

Vi er et godt match, hvis du kan se dig selv i følgende opgaver: 
      - Du får ansvar for ugentlig udvikling og eksekvering af nyhedsmails i Klaviyo
      - Du kommer til at stå for løbende udvikling og eksekvering af e-mail marketing automation i Klaviyo
      - Du vil, i samarbejde med vores e-commerce ansvarlig, stå for opdatering og vedligehold af webshop

Vi forestiller os, at:
      - Du er studerende på en faglig relevant uddannelse inden for digital marketing eller e-commerce
      - Du arbejder selvstændigt, struktureret og byder ind, når du ser muligheder
      - Du har kendskab til e-mail marketing – automation, flows og segmentering
      - Du drives af e-commerce drift og optimering
      - Du tør springe ud i mange typer af opgaver - store såvel som små 
      - Det er et plus, hvis du har kendskab til Shopify og Klaviyo

Er du ovenstående talent, og kan du se dig selv arbejde hos et modebrand i vækst? Så er det dig, vi gerne 
vil høre fra! Send din ansøgning til hr@soft-rebels.com. Mærk ansøgningen ”E-commerce praktikant”. 
Vi tilbyder løbende praktikforløb tilpasset dit studie. Arbejdstiden er 37 timer om ugen på vores kontor i
 Risskov. Praktikkens varighed vil være 3-6 måneder. Praktikken er ulønnet. 

Har du spørgsmål, er meget velkommen til at kontakte vores marketing responsible, Ann Brøkner på 
ann.broekner@soft-rebels.com. 

Hvem er Soft Rebels? 
Rooted in the grace of femininity and the power of womanhood, Soft Rebels offers contemporary 
apparel, carefully designed and timely dropped in order to cater to the true everyday lives of woman. 
We believe in embracing and empowering female diversity with quality that lasts beyond seasons. 
A movement of contemporary womenswear.


