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Motiveres du af konstant udvikling og 
synes du den digitale verden er super 
spændende og har du lyst til at være 
med hvor det går rigtigt stærkt. Så er 
du måske den dedikerede E-com elev, vi 
leder efter.

Vi tilbyder dynamisk hverdag i en interna-

tional modevirksomhed, Gazelle virksom-

hed med ambitioner om at være verdens 

bedste arbejdsplads hvor trivsel står højt 

på agendaen sammen med en altid tilst-

edeværende vilje til at fortsætte vores kon-

tinuerlige fremgang.

Wear Group er et familiedrevet modefirma, 

der ligger i Silkeborg, Danmark.

Vi tilbyder services inden for produktud-

vikling, indkøb, produktion af private label 

og arbejder også med vores egne mærker. 

Vi tror på det rigtige produkt til den rigtige 

pris på det rigtige tidspunkt og gør vores 

bedste for at give vores kunder og klient-

er fuld værdi for pengene med dette sæt 

værdier.

LYDER DET SOM DIG?

WWW.WEAR-GROUP.COM

ARBEJDSOPGAVER
Du bliver en stor del af et etableret E-commerce team hos Wear Group, hvor 

opgaverne spænder lige fra produktberigning, indkøb, online marketing, 

foto koordinering og mindre analyse. Helt generelt være med til at sikre at 

vores varer og brand altid fremstår helt skarp med de helt rigtige varer på 

det rigtige tidspunkt, på alle de forskellige platforme.  Vi ønsker den bedste 

udgave af dig og vi vil bestræbe os på at skræddersy dine opgave over tid til 

hvor dine interesser og kompetencer udvikles.

FAGLIGE KOMPETENCER
• Talforståelse og sans for godt købmandskab.

• Du kommunikerer på engelsk i både skrift og tale.

• Hjemme i brugen af Excel og Microsoft Office pakken.

• Online nysgerrighed.

• Struktureret arbejdsform.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Som person er du udadvendt, positiv og imødekommende og skal kunne  

 lide et livligt arbejdsmiljø

• Du har sans for kvalitet og er nysgerrig for onlinemediet og handel.

• Du er selvstændig og arbejder struktureret med dine opgaver.

• Løsningsorienteret teamplayer der formår at tænke ”ud af boksen” og  

 konstant er på udkig efter løsninger.

ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at kontakte Jesper Jensen 

på telefon +45 31662879. Ellers send din 

ansøgning og CV hurtigst muligt og senest 

den 1. August 2022 til jj@wearmarkets.com. 

Vi behandler ansøgninger fortroligt og ind-

kalder løbende til samtale. 

https://www.wear-group.com/

