
ROSEMUNDE COPENHAGEN SØGER 
ELEV:  DIGITAL HANDEL B2B

Vi søger en elev, der ønsker at dygtiggøre sig indenfor digital handel 
samt kundeservice, med tiltrædelse snarest muligt.

Under dit praktikforløb vil du have fokus på kundeservice samt 
webshop (B2B og B2C) og efter endt praktikperiode vil du have en 
overordnet forståelse for hvordan man driver en online virksomhed 
og skaber godt digitalt købmandskab.  
 
Du vil hos os opnå stor erfaring inden for digitalt salg og 
kundeservice. Dette vil være et værdifuldt afsæt i din karriere, 
da customer experience og customer journey fremtidigt vil være 
fokusområder i alle digitale virksomheder. 

E T U DDR AG A F  DI N E OP GAV E R U N DE R DI N 2 - Å R IGE 

E L E V U DDA N N E L S E :  

Du skal indgå som 1 af 2 elever i Kundserviceafdelingen. 

• Håndtere ordrer via vores ERP system – indtastning og opfølgning 

• Gennemføre reklamationsbehandling fra A-Z 

• Udføre digital kundesupport herunder at servicere og hjælpe vores kunder, sælgere  

 og distributører  

• Håndtere henvendelser på de sociale medier 

• Mulighed for egne Key Account kunder samt landeansvar 

• Håndtere fragt, forsendelser og have kontakt til vores eksterne lager (logistik og  

 vareflow) 

• Håndtering af webordrer i tæt samarbejde med vores E-Commerce afdeling. 

 

…og mange andre spændende opgaver, der knytter sig til den digitale 

forretningsplatform i en international modevirksomhed i vækst.

F OR AT FÅ  S UC CE S I  JOB B E T E R DE T A F G ØR E N DE ,  AT DU: 

• Har interesse for og lyst til at lære mere om en  modevirksomhed i vækst 
• Har en serviceminded indstilling 

• Gør brug af dine kommunikative evner og skriftelige egenskaber i forbindelse med  

 dine opgaver 

• Arbejder struktureret og i et højt tempo, men med fokus på detaljen 

• Er udadvendt, moden og mødestabil  

• Er struktureret og selvmotiverende 

• Formulerer dig korrekt på dansk og engelsk

 
V I  T I L BY DE R DIG: 

• En spændende elevplads i en virksomhed i stor udvikling 
• En alsidig arbejdsplads med ansvar, indflydelse og spændende udfordringer 

• Nogle fantastiske kollegaer, personalegoder samt 6. ferieuge 

• En dynamisk hverdag med en stor kontaktflade 

• En attraktiv, engageret og travl arbejdsplads med fokus på ambitioner

OM DIG: 

• Du har en EUX, HHX,  STX/HTX/HF+EUS

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Elisabeth Voss 42492959

A N S Ø GN I N G:  

Send din ansøgning samt CV med billede til job@rosemunde.com 
Mrk Elev.

Tiltrædelse efter aftale.  Vi indkalder løbende til samtale.

Vores mission hos Rosemunde er “a luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt lige fra design og messer til kundeservice i butikkerne. Rosemunde har en webshop samt 

butik i Charlottenlund. Derudover eksporterer Rosemunde til 24 lande, og vores kollektioner er præsenteret i mere end 1500 butikker verden over. Læs mere på www.rosemunde.com.


