
E-commerce  praktikant
Suit Club ApS



Er du knivskarp til e-commerce og online marketing? Og kunne du 

tænkte dig at arbejde med Danmarks næste upcoming brand? Så er 

det måske dig vi mangler!

Suit Club ApS søger 1 praktikant til vores Content og Marketing Team, 

der arbejder med alle aspekter af E-commerce, lige fra CMS-systemer, 

opbygning af brand- og produktsider, SoMe, Google Analytics, grafisk de-

sign, videoproduktion og meget mere.  

Som praktikant hos Suit Club ApS får du et rigtig godt indblik i hverdagen 

bag en webshop, du får ansvar fra første praktikdag, og du kommer hur-

tigt til at kunne se resultatet af dit arbejde. Du indgår i et dynamisk team, 

hvor i dag og i morgen aldrig er ens, og du sidder med på teammøder, kam-

pagnemøder osv.  

Vi forestiller os at du b.la. skal arbejde med 

- Udarbejdning af nyhedsbrev (Klaviyo)

- SEO-opgaver (Optimering, linkbuilding mm.)

- Organisk SoMe (Udarbejdelse af content, opsalg og tekst)

- Affiliate marketing

- Konceptudvikling

- Lette grafiske opgaver

- Shopify opdateringer

- Interne opgaver 

Du behøves ikke at have en erfaring med ovenstående, da vi kan tilpasse 

praktikken efter dine ønsker, men det er vigtigt, at du har interessen for 

at lære. Du vil opleve, at din mening tæller og at vi er meget åbne overfor 

nye idéer og input.

Din profil:

- Dit studievalg er ikke afgørende, men vi forestiller os at du er i gang 

med en uddannelse indenfor marketing, e-commerce, grafisk/digital de-

sign, digital konceptudvikling, multimediedesign, webudvikling eller an-

det. 

- Du har interesse og lysten til at være hands-on med e-commerce 

- Du er arbejder struktureret og holder hovedet koldt 

- Du er selvstændig, initiativrig og har et kæmpe gå-på-mod

Samtaler afholdes løbende, så skynd dig at sende dit CV og din ansøgning 

afsted til praktik@suitclub.dk

 

Om Suit Club ApS

Suit Club ApS sælger jakkesæt og accessoires online. Vi mener at enhver 

mand fortjener at være iklædt et vel-tilpasset jakkesæt. Vi mener også, 

at normen om at jakkesæt er til særlige begivenheder bør udfordres. Vi 

tror på at et jakkesæt er mere end bare en beklædningsgenstand, det er et 

uvurderligt førstehåndsindtryk og et udtryk for selvsikkerhed.

Efter vi startede Suit Club i december 2020, har vi været på missionen om 

at nytænke det moderne jakkesæt og sætte vores præg på herremoden.

I dag har vi kontor og showroom på Klamsagervej i Åbyhøj, hvor du ligele-

des vil have kontor under praktikforløbet. 


