
Vi søger en dygtig og engageret E-commerce Customer Supporter, 
der med et digitalt mind-set brænder for den digitale kundeservice 
og kundeoplevelse.

ANSVARSOMRÅDER
Som Pilgrims nye Customer Supporter, bliver du ansvarlig for 
serviceringen af vores webshop-kunder. Du kommer til at sætte 
retningen for vores kundeservice og håndteringen af vores kunde-
henvendelser gennem mail, telefon og chat. Det er derfor vigtigt, 
at du har god forståelse for kundehåndtering og erfaring med 
kundeservice. 

Du bliver hertil ansvarlig for den daglige drift af vores market- 
places, hvor du skal sikre vækst, blandt andet via produkt- 
optimeringer og god kundeservice. Vi vægter højt, at du har drive, 
energi og er sjov at arbejde sammen med.

ARBEJDSOPGAVERNE OMFATTER, MEN BEGRÆNSES IKKE TIL
•   Ansvaret for at servicere vores webshopkunder
•   Håndtering af vores kundeservice gennem mail, telefon og chat
•   Daglig drift af vores marketplaces
•   Koordinering med lager og forsendelse
•   Diverse ad hoc-opgaver i afdelingen

DIN PROFIL
•    Du er serviceminded og sætter en ære i at hjælpe kunder
•    Du skriver og taler flydende dansk og engelsk (tysk er bonus)
•    Du er struktureret og dygtig til at begå dig på digitale platforme
•    Du har erfaring inden for servicebranchen  

– gerne webshop kundeservice
•    Du er dygtig, målrettet og har et godt humør

VI TILBYDER
Vi tilbyder en fuldtidsstilling i en international smykkevirksomhed i 
vækst, hvor gensidig respekt vægtes højt, og hvor der værnes om 
vores positive og uformelle arbejdsmiljø. Arbejdssted er på vores 
hovedkontor i Skanderborg med tiltrædelse hurtigst muligt, hvor du 
kommer til at indgå i det fedeste E-commerce team.

KONTAKT 
Er det dig, vi mangler? Så skynd dig at sende en ansøgning med CV 
og foto til job@pilgrim.dk og skriv ”E-commerce” i emnet senest 
1. februar. Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om stillingen, 
så er du meget velkommen til at kontakte Hjalde Markvad, 
Head of E-Commerce, på tlf.: 22 15 34 95

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

Med mere end 35 års erfaring og solide rødder i Skanderborg har Pilgrim slået sig fast som et stærkt smykkebrand i både ind- og udland.  Pilgrim sælges 
i dag i mere end 35 forskell ige lande, og med fire Fashion kollektioner og to Classic kollektioner årligt med håndlavede smykker, ure og solbril ler, følger 
Pilgrim tidens tendenser og ti lbyder et mix af moderigtige og klassiske smykker ti l kvinder. Pilgrim er en dansk, familieejet virksomhed, som på verdens-
plan har ca. 200 engagerede og positive medarbejdere, der alle sætter en dyd i at skabe succes for Pilgrim.  Pilgrim er en dynamisk virksomhed, hvor 
hjertevarme og respekt for medmennesker er dyder, der prioriteres højt. Læs mere på www.pilgrim.dk

P I LG R I M  S Ø G E R

E - CO M M E RC E 
C U S TO M E R 
S U P P O R T E R

H OV E D KO N TO R E T  I  S K A N D E R B O R G

BR ÆNDER DU FOR DEN DIGITALE VERDEN OG HAR DU LYST TIL AT BLIVE EN DEL 

AF PILGRIMS HURTIGT VOKSENDE E- COMMERCE AFDELING I SKANDERBORG? 

SÅ ER DETTE MÅSKE STILLINGEN FOR DIG!


