
Femilet søger en e-handel praktikant som kan følge virk-
somheden i forbindelse med 3. semester på professions-
bacheloruddannelsen i e-handel. 

Vi du være en del af en spændende rejse, der fokuse-
rer på udvikling af samspillet mellem online og offline 
kanaler? Hos Femilet arbejder vi målrettet med at udvikle 
vores webshop og skabe stærke forbindelser mellem alle 
touchpoints, online som offline. 

Lige nu søger vi en praktikant som synes at SEO, SoMe, 
CVR, UX, digital marketing og analyse af online trends 
er noget af det mest interessante der findes. Vi søger 
en praktikant som ønsker at dygtiggøre sig og udvikle 
egne evner indenfor feltet omkring digital marketing og 
e-handel.

Som praktikant hos Femilet bliver du en del af kommuni-
kationsteamet som blandt andet varetager marketing og 
kampagner for Femilets egne butikker og webshop.

Vi har brug for dig, som vores praktikant hvis du:

• Brænder for e-commerce og digital marketing

• Forstår hvad CVR og UX kan gøre for et website

• Har en kreativ pen, og kan skrive gode tekster

• Er bekendt med Google ads

• Er udadvendt og opsøgende

Opgaverne spænder blandt andet over:

• SEO analyser og udvikling af SEO content 

• Research af nye trends indenfor SEO

• Tekstforfatning

• Kampagneopsætning

• Udvikling af Google ads annoncer

• Opsætning af produktrelationer 

• Klargøring af billeder til nye sæsoner 

• Udvikling og oprettelse af nye landing pages

• SoMe aktiviteter

• Koordinering af udvalgte udviklingsopgaver

Alt efter dit interesseområde vil vi også finde mindre 
udviklingsprojekter som du vil blive ansvarlig for at 
eksekvere fra start til slut. Da Femilet er en del af Groupe 
Chantelle vil flere af dine nye kollegaer arbejde fra Frank-
rig og Berlin, og det er en stor fordel hvis du behersker 
engelsk på skrift og i tale. 

Praktisk info 
Kontorets adresse er Tulstrupvej 13, 7430 Ikast (100 
meter fra Ikast togstation) men pr 1. marts 2020 flytter 
kontoret til Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. 

Lyder ovenstående interessant?  
Send din ansøgning til Peter Munch Nielsen,  
Digital Marketing & E-commerce Responsible, på  
peter.munchnielsen@groupechantelle.com.

TLF: 28726209

Er du vores nye e-handel praktikant?

Femilet A/S er en del af den internationale lingerikoncern Groupe Chantelle i Paris og varetager – udover udvikling, salg og 
markedsføring af mærket Femilet – også salget af mærkerne Chantelle og Passionata i Skandinavien. Femilets produkter sælges 
i Femilets konceptbutikker i Danmark, via danske stormagasiner og kæder samt via specialhandelen i Skandinavien og Europa.


