
MOS MOSH søger en digital handelselev, der brænder for e-handel og kundeservice.

Har du interesse for mode og færdes du godt i et dynamisk miljø, hvor evnen til at kunne have mange 
bolde i luften, er alfa og mega? Så er en elevplads hos MOS MOSH det rigtige for dig. Som digital han-
delselev hos MOS MOSH bliver du en del af vores e-commerce afdeling. Du får en spændende stilling i et 
alsidigt job med gode udviklingsmuligheder og med tiden gradvist egne ansvarsområder. 

Digital handelselev

Ejlersvej 24 · 6000 Kolding · Denmark · Tel.: +45 7672 9000 · info@mosmosh.com · www.mosmosh.com

ARBEJDSOMRÅDER
• E-handel 
• Kundeservice
• Indkøb 
• Klargøring af nye kollektioner 
• Opload af billedmateriale
• Content planlægning
• Site merchandising 
• Systemvedligeholdelse  
• Grafisk materiale til website 
• Daglig dialog til oversættelsesbureau

KRAV TIL JOBBET
• Du er nysgerrighed, positiv og målrettet 
• Du trives i en virksomhedskultur hvor passion, 
   ”løfte i flok”, engagement og personligt drive er kerneværdier
• Du har en EUX eller HHX-uddannelse eller en baggrund
   inden for detailbranchen. 
• God forståelse for IT, systemer og digitale medier
• Du er vant til at arbejde i Office-pakken
• Det er en fordel, hvis du har flair for grafiske værktøjer
• Taler og skriver flyende på dansk og engelsk
• Tyske færdigheder vil være et plus, men ikke et krav

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at ud-
vikle dig. Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen 
af kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi stræber efter at 
gøre det vi er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på 
det rette sted.

Skulle du have nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores E-Commerce Manager 
Sabrina Lerche Nielsen på sln@mosmosh.com. Send din ansøgning og CV til job@mosmosh.com med 
titlen ’Digital handelselev’ i emnefeltet. 

Tiltrædelse: snarest muligt – Vi afholder løbende samtaler. 


