
Er du en energisk person med et stort drive, overblik og 
en struktureret tilgang til dit arbejde, så er det måske 
dig vi søger. 
Hos JBS Textile Group A/S oplever vi i øjeblikket stor 
vækst hos større danske og udenlandske kunder samt 
i vores egen web-afdeling og har derfor brug for flere 
ressourcer i vores salgs- og web-afdeling. 

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med 
virksomhedens sælgere, hvor dine primære opgaver 
bliver at drifte og skabe øget værdi og vækst for 
virksomhedens større kunder både offline og online. 
Derudover kommer du til, at have ansvarsområder 
inden for driften af virksomhedens egne webshops samt 
at arbejde med både B2C og B2B salg. Fra dag et vil få 
ansvaret for spændende opgaver, der er nødvendige for 
at sikre fortsat vækst. 

Dine primære ansvarsområder bliver at:

•  Sikre et fornuftigt vareflow
•  Levere nødvendige vareoplysninger
•  Analysere muligheder for øget vækst, brand 

awareness og optimeringer
•  Driftsopgaver på virksomhedens B2C webshops.
•  Diverse sæsonbestemte Ad hoc opgaver

Du kommer til at arbejde med stærke fashion brands 
indenfor undertøj og accessories som JBS, CR7, 
Resteröds og Decoy i en virksomhed, hvor der er 
mulighed for at arbejde med egne ideer og tiltag. 

Dine personlige kompetencer: 
•  Du har en naturlig interesse for mode, salg og 

markedsføring. 
•  Du er ansvarsfuld af natur og er god til at spotte 

muligheder. 
•  Du har et stærkt drive og arbejdsiver og er villig til at 

yde en indsats for både virksomhed og kollegaer. 
•  Du er struktureret, formår at have mange bolde i 

luften og afslutte opgaverne inden deadline. 

Din ansøgning: 
Motiveret ansøgning og CV sendes til hr@jbs.dk
Ansøgningsfrist 1. august 2018. 

Spørgsmål til stillingen kan stilles til: 
Niklas Linnebjerg, KAM
97 12 40 00

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men 
produktpaletten er i dag udvidet med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er 
familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, 
innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og 
ca. 300 medarbejdere i 4 selskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Litauen. 
Se mere på www.jbs.dk. JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning. 

Salgselev – JBS Textile Group A/S


