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Online Account Manager
Er du stærk analytisk, har et kommercielt mindset og et medfødt sælgergen, der 
kan skabe værdi for både virksomheden og dets samarbejdspartnere? Har du 
forståelse og interesse for onlinehandel og kan du omsætte din viden til resultater?

Du vil blive en del af et velfungerende online team, hvor der er 

højt humør og hvor vi trives i en dagligdag med mange bolde 

i luften. Afdelingen blev etableret for få år siden og har siden 

udviklet sig i et højt tempo med samarbejdspartnere i hele 

verden, men med det primære fokus på Europa. 

Du bliver en del af et team med et højt kompetenceniveau 

indenfor onlinehandel via både wholesale partnere og 

markedspladser. Vi oplever markant vækst, og har nu nået et 

niveau, hvor det er nødvendigt med yderligere ressourcer for 

at fortsætte med den samme succes.   

Du vil få berøring med flere af virksomhedens brands og 

vil skulle håndtere salg af både herre- dame- og børnetøj – 

primært undertøj.  

DIN PROFIL
Du er en salgsprofil, der trives med det analytiske arbejde 

og føler dig hjemme i Excel samt diverse partnerportaler og 

systemer. Du ser muligheder i samarbejde med partneren 

og fungerer som sparringspartner ikke kun i forbindelse med 

indsalget, men også salget ud af butik. 

Du er dygtig kommunikativ, samarbejdsvillig og formår at 

skabe gode relationer både internt- og eksternt. Du forholder 

dig roligt i pressede situationer, er velforberedt og tager 

beslutninger på baggrund af data og analyser. 

Du behersker engelsk på forhandlingsniveau i både skrift og tale. 

Erfaring med onlinehandel er en fordel, men ikke et krav. Det 

vigtigste er, at du er åben for at lære, og en holdspiller, der er 

hjælpsom og åben overfor diverse opgaver.    

Du vil blive en del af et team bestående af fire personer, og 

vil i begyndelsen få tildelt nogle kunder, hvor samarbejdet 

er velfungerende, men med fortsat vækstpotentiale. I 

forbindelse med din oplæring vil du skulle drive både salgs- 

og backup opgaver, da forståelsen for alle processer vil 

give dig bedre mulighed for at optimere og udvikle nye 

samarbejder. 

På sigt vil dine opgaver udvikle sig til et rent salgsfokus med 

back-up fra teamet og de IT- og automationsløsninger vi i 

øjeblikket implementerer. 

ARBEJDSOPGAVER
•   Salg af NOOS, sæson, kampagner og specialproduktioner

•  Analyse af data- og vareflow

•  Optimering af content (Produktbeskrivelser og billeder)

•  Planlægning af onsite marketing

•  Kampagneplanlægning

•  Kontakt og indsalg til nye og potentielle kunder

Motiveret ansøgning/CV sendes til hr@jbs.dk  

– att: Niklas Linnebjerg, Online sales manager.

Der afholdes sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Herefter 

indkaldes der til samtaler.  Ansøgningsfrist 10/8-2021

Dine Kvalifikationer:

•   Du har gode kommunikationsevner og kan have mange 

bolde i luften på én gang

•   Du arbejder struktureret og er i stand til at bevare 

overblikket i et kreativt og hektisk miljø

•   Du har en naturlig interesse for mode samt en god 

forståelse for tal og godt købmandskab

•   Du arbejder selvstændig og tager beslutninger inden for 

egne ansvarsområder

•   Du trives med administrative opgaver samtidig med, 

at du er en løsningsorienteret team-player, der tager 

initiativ til at få klaret udfordringerne hurtigst muligt

•   Du er fleksibel med en positiv indstilling til arbejdet, 

kollegaer og leverandører

•   Du holder hovedet koldt i pressede situationer og 

bidrager til et positivt arbejdsmiljø      

Motiveret ansøgning/CV sendes til hr@jbs.dk – att: Carsten 

Locht, Head of Buying & Product Development CVO. 

Ansøgningsfrist 30. Juni 2021. Der afholdes løbende 

samtaler.  


