
Soft Rebels er en fashion virksomhed i rivende udvikling, og vi søger en studerende til vores 
kontor på Fyn. Soft Rebels designer, sælger og produceres dametøj med stor fokus på brug 
af bæredygtige materialer og er del af en koncern, hvor ansvarlighed, konstant udvikling og 
ærlighed er bærende værdier. 
 

Arbejdsopgaver

• Drift og optimering af E-commerce via europæiske markedspladser
• Sikring af datafiler, tagging af varer, kvalitetssikring
• Dataanalyse
• Kampagneplanlægning- og styring
• Estimering af vareforbrug og digital opfyldning af varer
• Sikring af alle led i kæden inkl. stamdata, billedmateriale og logistik 
• Evaluering og rapportering af tiltag 

Kvalifikationer /  interesseområder

• Du er struktureret, går analytisk til dine opgaver og er drevet af resultater
• Du har stærk interesse for online salg, og hvad der driver salget, og har viden om online  
 forbrugeradfærd
• Du er vant til at arbejde med dataanalyse
• Du er i slutningen af relevant uddannelse 
• Du er nysgerrig på at lære nyt, selvstændig, engageret og løsningsorienteret
• Du er proaktiv og energisk og forstår vigtigheden i at overholde deadlines
• Det er en fordel, hvis du har interesse i og flair for fashion 
• Flydende engelsk i skrift og tale

Vi  t ilbyder

• Oplæring i de opgaver, du endnu ikke behersker
• Et afvekslende job med masser af udfordringer og mulighed for stor faglig og personlig  
 udvikling og med potentiale til fuldtidsstilling efter endt studie
• Du kommer til at indgå i et positivt og uformelt team
• Løn efter kvalifikationer

Soft Rebels søger studentermedhjælper 
til  E-commerce og dataanalyse 

Du bedes sende din ansøgning mærket ”Studenterjob E-commerce og dataanalyse” til: hr@soft-rebels.
com. 
Arbejdssted: Fyn tæt på Faaborg. 
Jobbet er 10-15 timer/uge og tiltrædelse er hurtigst muligt.  
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Direktør Marianne Brinkmann på 
tel. 31 21 11 48


