
Dedikeret fuldtidspraktikant til e-commerce og digital marketing. Praktikopholdet er 
minimum 10 uger, med daglig arbejdsgang på vores kontor i København K.

E-COMMERCE PRAKTIKANT

Du referer til Won Hundred’s E-commerce Manager, og vil primært indgå i den daglige drift, af vores online webshop. 
Dertil bidrage til planlægning og produktion af content, til vores digitale medie- og salgskanaler. Sidst er målet også, 
at der bliver tid til, at arbejde på forbedringsmæssige initiativer, der foregår sideløbende, med den daglige drift. Mere 
specifikt omfatter rollen følgende arbejdsopgaver:

– Daglig drift af webshoppen, herunder ordrehåndtering, og assistere kundeservice.
– Uploade produkter, med kvalitetssikring af bl.a. produktbeskrivelser og billedmateriale.
– Indgå i planlægning, ideudvikling, og eksekvering af content, på diverse online kanaler (evt. også offline kanaler).
– Analysearbejde, samt rapportering.
– Udarbejde forbedringsmæssige tiltag - analytiske, såvel som kreative.
– Diverse ad hoc opgaver

DIN ROLLE

Du har færdiggjort, el. er tilknyttet en relevant uddannelse, fra eks. CBS, ITU el. KEA. Erfaring fra branchen er ikke 
nødvendigt, i stedet vægtes en positiv indstilling højt, samt viljen til at lære, og tage ejerskab over tildelte 
arbejdsopgaver. I forlængelse heraf, er det vigtigt, at du fungerer godt i et team, såvel som arbejder godt på egen 
hånd. Ydermere lægger vi vægt, på følgende kvalifikationer:

– Struktureret, samt evnen til, at holde flere bolde i luften.
– Detaljeorienteret.
– Analytisk, såvel som kreativ.
– Kendskab til Excel, samt Photoshop og Illustrator.
– Flydende og professionel engelsk, i både skrift og tale.
– Skal kunne arbejde under pres, og møde stramme deadlines.

OM DIG

Won Hundred er en moderne modevirksomhed, som blev stiftet i 2004 af kreativ direktør Nikolaj Nielsen.
Virksomheden har base i København, og afsætter i dag dame- og herretøjskollektioner, på en lang række udenlandske 
markeder. Derudover har virksomheden direkte salgskanaler, i form af tre butikker i Danmark og en i Holland, samt en 
online webshop. I dag arbejder der 20 ansatte i administrationen.

OM VIRKSOMHEDEN

Vi søger løbendende e-commerce pratikanter, så start og slut dato er til åben diskussion. Praktikopholdet er ulønnet. 
Ansøgning og CV sendes til customercare@wonhundred.com, og samtaler afholdes løbende.

ANSØGNING


