VI
SØGER
DIGITAL HANDELSELEV
Brænder du, ligesom os, for at skabe succes på de online kanaler, og vil du gerne
blive knivskarp på discipliner indenfor e-commerce, digital projektstyring og online
markedsføring? Så er en elevplads i vores e-commerce afdeling helt sikkert noget for
dig.
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, der blev etableret i
2012. Vi repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale brands
og brands designet og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj
til konkurrencedygtige priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og Europa.
Hovedsædet er placeret i Silkeborg med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien, Tyskland
og Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalitet, funktionalitet og design som vores
vigtigste faktorer.
For at styrke og udvide vores e-commerce afdeling søger vi en digital handelselev med
en proaktiv og nysgerrig tilgang til opgaver. Du vil indgå i vores e-commerce afdeling,
som i dag består af 2 personer, og som vi forventer vil vokse yderligere henover det
næste år. Vores e-commerce afdeling har ansvaret for salget gennem de største globale
markedspladser samt for virksomhedens PIM system. Desuden har vi nyligt taget de
første spadestik i en spændende digital rejse, hvor vi bl.a. vil introducere nye digitale
universer og webshops for alle virksomhedens brands.
JOBBESKRIVELSE:
Læringskurven indenfor digital handel er stejl, og den åbner op for uendelige af muligheder.
Digital markedsføring, indkøb, salg, service, branding m.v. Du vil i din læringsperiode stifte
kendskab med discipliner som digital projektstyring, online marketing, SEO, dataanalyse,
content management og meget mere. Dine opgaver vil være alsidige, og du vil ikke blot
skulle bistå det eksisterende team men vil også få dine egne spændende opgaver og
ansvarsområder.
JOBKVALIFIKATIONER:
• Vi forestiller os du har en EUX, HHX eller tilsvarende uddannelse
• Generel flair for IT og digitale medier
• Du er bruger af Office-pakke med kendskab til Excel
• Taler og skriver flydende engelsk
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Positiv, udadvendt med god energi
• Struktureret og målrettet
• Fleksibel og omstillingsparat
• Nysgerrig og initiativrig
• Har et stærkt kommercielt mindset
• Nysgerrig og passioneret
• Det er en klar fordel, hvis du har en aktiv livsstil i form af sport
Din personlighed er klart din vigtigste kompetence, og vi er på jagt efter en ildsjæl, der
har lyst til at kickstarte en karriere hos os. Du behøver ikke have erfaring med hverken
e-commerce eller have brancheerfaring.
Stillingen skal besiddes fra vores kontor i Silkeborg
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021 - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til E-commerce Operations Manager
Mette-My Filholm Kristensen på 23391211.
Vi glæder os til at høre fra dig, din ansøgning skal sendes til os på job@sports-group.dk.
Ansøgningen mærkes med ” Digital handelselev + dit navn” i emnefeltet.

