
E-HANDELSELEV MED SPECIALE I DIGITAL
KOMMUNIKATION
BabySam er Danmarks største forhandler af Babyudstyr og er førende i Norden på
udviklingen af en omnichannel kunderejse. Vores kundegruppe har en gennemsnitsalder
på 27 – 32 år og stiller ambitiøse krav til kundeoplevelse og salget i vores digitale og
fysiske kanaler. Det stiller store krav til os i forhold til at være til stede på de rette digitale
kanaler. Vil du med helt frem i forreste række, og er du ambitiøs på at nå endnu større
mål? Så er du måske det talent, vi leder efter til vores digitale marketingteam?

Er du en digitalt indfødt der altid stræber efter udvikling og forbedring og aldrig lader sig
nøjes med det næstbedste? Er du også nysgerrig drevet af din interesse for de nyeste
tendenser og trends inden for sociale medier og digital markedsføring? Kunne du tænke
dig at prøve dem af i praksis? 
Du vil i løbet af kort tid få selvstændigt ansvar og mulighed for at drive dine egne
projekter fra start til slut. 
Det her er muligheden for dig, der vil skabe dig en karriere indenfor digital markedsføring
og ser dig selv med større ansvar i løbet af kort tid.

I BabySam er vores digitale marketingteam drivkraften bag vores kommunikation ud mod
vores kunder. De står for at drive trafik til BabySam.dk og til vores 30 butikker. 
Vi har høje ambitioner om konstant at udvikle os i takt med tidens trends, og vi ønsker at
skabe værdi for vores kunder ved konstant at være på forkant med de nyeste digitale
strategier. 
Du vil i det daglige indgå i vores digitale marketingteam hvor du vil have forskellige
opgaver inden for digital markedsføring så som planlægning og produktion af indhold til
sociale medier, samarbejde med influencere, e-mailmarketing, nyhedsbreve samt
kommunikation via BabySam.dk.

Arbejdstiden vil som udgangspunkt være i tidsrummet fra kl. 8-16 på vores kontor i
Rødovre. Stillingen er 37 timer ugentligt, og løn er i overensstemmelse med eksisterende
overenskomst på området. 
Du skal på skole på Handelsfagskolen i Odder hvor du vil være tilknyttet uddannelsen
som e-handelselev.

ARBEJDSOPGAVER

Planlægge, producere og eksekvere opslag til sociale medier
Planlægge influencersamarbejde og være kontaktperson på disse
Deltage i produktion og planlægning af nyhedsbreve
Bidrage til optimering af kommunikation via BabySam.dk
Ad hoc opgaver i afdelingen

DU HAR FØLGENDE KVALIFIKATIONER

Du har indsigt i vores kundesegment og interesserer dig for kundeoplevelsen
Du formulerer dig fejlfrit i skriftligt dansk og forstår at udnytte facetterne i sproget
Du har bestået enten EUX, EUD eller HHX (med de uddannelsesspecifikke fag
indenfor kontor), inden du starter din uddannelse hos os. Har du en STX, HF eller
HTX, skal du have bestået et 5 ugers EUS-forløb rettet mod kontor

SOM PERSON ER DU

Drevet af levere fantastiske kundeoplevelser og hele tiden forbedre de ting du
sidder med
Du går til nye opgaver med positivitet og gå-på-mod, du er ikke bange for at tage
ansvar eller for at blive kastet på dybt vand
Struktureret og kan prioritere din egen tid og dine opgaver
En humoristisk person som gerne vil bidrage til det gode samarbejde vi har i
teamet 

SØG STILLINGEN

Ansøgningsfrist: 23. april 2021. 
Vi kalder løbende til samtale, og stillingen vil blive taget af, når rette kandidat er fundet.
Har du sendt en ansøgning, vil du få besked senest når stillingen er blevet besat.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Ifversen på tlf. 23
67 88 84
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SEND ANSØGNING

Kontakt os

BabySam  
Nyholms Alle 3  
2610 Rødovre  
Denmark Hovedstaden  

 Mette Vestergaard  
 +4521351002  
 mv@babysam.dk
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https://www.youtube.com/watch?v=DQaA0-w3KNU
https://app.elvium.com/da/positions/12294/c/applications/new
http://leafletjs.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright


BabySam er Danmarks største og mest innovative kæde for babyudstyr med et landsdækkende netværk på 30 detailbutikker,

samt institutionssalg og webshop. Vi vil være Nordens største og bedste, når det gælder de mindste. Derfor understøtter

BabySam udvikling og sikkerhed gennem salg af kvalitetsprodukter og rådgivning. Med mere end 45 års erfaring i rådgivning af

babyudstyr, ønsker vi at gøre det nemt for vores kunder at træffe trygge valg, og derfor står vores rådgivere altid klar med den

nyeste viden og vejledning. 
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