E-COMMERCE KOORDINATOR TIL MODETØJ
På vores online platform likeanna.dk oplever vi en fantastisk udvikling med et støt stigende
salg af vores seks brands, som tilbyder modetøj til kvinder. Har du lyst og kompetencer til at
være med til at drifte platformen og videreføre den gode udvikling, så læs gerne videre.

B2C drift
Hovedvægten i stillingen vil ligge på drift af B2C platformen, hvilket bl.a. indebærer:
•
•
•
•
•
•

Klargøring af produkter til webshoppen (produktstamdata)
Døbning af packshots
Opsætning af nyhedsmails
Kundeservice (telefon og servicedesk)
Følge flowet fra bestilling til forsendelse
Markedsføring på SoMe (Facebook)

Erfaring med nethandel
Vi håber, vores nye medarbejder har erfaring med e-commerce, eller på anden måde har kompetencer på følgende områder
•
•
•
•
•
•
•

Drift af webportaler
SoMe aktiviteter
Kundeservice
Photoshop/InDesign
Udarbejdelse og udsendelse af kampagner
Kommunikation på engelsk, både i skrift og tale
Navision (dog ikke et krav)

Selvstændig og serviceminded
Du er proaktiv og selvstændig med et stort drive. Du har en kommerciel tilgang til opgaverne, og du yder en målrettet indsats for at opnå
gode resultater. Det er vigtigt for dig at yde god service til kunderne Du evner at kommunikere med mange forskellige og har den nødvendige
tålmodighed, når det kræves.
Vi tilbyder
En spændende, international virksomhed i udvikling, hvor samarbejde og faglig sparring går hånd i hånd i en travl hverdag i et lille, men
dedikeret team.
Pensionsordning, mulighed for sundhedsforsikring, fysioterapi, frokostordning, en aktiv personaleforening er med til at gøre BTX Group til en
attraktiv arbejdsplads.
Er det dig?
- vi har beskrevet her, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning med CV og relevante bilag til aa@btx.dk. Ansøgningsfristen er den 8. august,
men vi behandler ansøgningerne løbende.
Har du spørgsmål, må du gerne kontakte E-Commerce Manager Brian Greer, på telefon 22837532 eller e-mail brgr@btx.dk.
BTX Group A/S markedsfører seks stærke brands: B. Copenhagen, B. Coastline, Ciso, Jensen, Brandtex og Signature, som hver for sig eller i kombination giver retail partnere stort vækstpotentiale.
Vi er en af Skandinaviens førende leverandører af modetøj til kvinder. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har gjort os til en attraktiv leverandør, også til private label kunder.
Koncernen har over 3.000 forhandlere fordelt over hele Europa.
BTX Group har desuden egen retailkæde: Like ANNA og online platformen likeanna.dk
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