
Vi har flere spændende udviklingsområder, der mangler nytænkning og gode idéer med online optimering og 
salg for øje. Du skal hjælpe med at udvide vores digitale markedsføring på medier som for eksempel Insta-
gram, Pinterest og YouTube og være med til at videreudvikle vores hjemmeside. Du kommer til at indgå i et 
ungt marketingteam på 16 medarbejdere og vil gennem praktikperioden få indsigt i onlinehandlens mange 
arbejdsopgaver - herunder online markedsføring, tekstarbejde og de mange spændende medier, vi benytter. 
Praktikken vil foregå i vores marketingafdeling beliggende i Rødekro.

•  En spændende arbejdsplads med et ungt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er store muligheder for 
personlig udvikling og for at gøre en forskel

• En lærerig praktikperiode

•  En praktikperiode, hvor du får erfaring med hjemmesider, onlinesalg, sociale medier, SEO og projektar-
bejde

Jacobsen Møbler startede som en fysisk butik i Aabenraa, hvorefter en webshop kom til. Vi leverer møbler 
og interiør i den bedste kvalitet. Både i butikken og i webshoppen elsker vi at tage imod nye og gamle 
kunder, være med til at inspirere og give god rådgivning. Uanset hvilken stil, de går efter. Du kan læse mere 
om os på www.jacobsenmobler.dk. Jacobsen Møbler består i dag af et team på 55 medarbejdere, der hver dag 
yder en kæmpe indsats for at give vores kunder den bedste oplevelse. Dette har også båret frugt, da vi i 2019, 
2020 og 2021 var så heldige at modtage Gazelleprisen, som vi er meget stolte af.

Lyder stillingen som noget for dig? Så tøv ej. Send en motiveret ansøgning med billede og CV hurtigst 
muligt til job@jacobsenmobler.dk. Vi kalder løbende til samtale, og den rigtige kandidat vil få direkte 
besked.

• Du er god til at holde orden og struktur i dit arbejde

• Du kan arbejde målrettet med større projekter

• Du er god til at samarbejde

•  Du er ansvarsbevidst

•  Du har interesse for onlinehandel

•  Du skriver korrekt dansk

ER DU VORES NYE PRAKTIKANT TIL VORES MARKETING-
TEAM?

Om praktikken

Om Jacobsen Møbler

Kontakt

Kvalifikationer

Vi tilbyder

Vi søger praktikanter til at hjælpe os med at optimere og udvikle vores digitale platforme.

http://www.jacobsenmobler.dk

