
STUDIEMEDHJÆLPER
PRODUCT MANAGEMENT
Er du på udkig efter værdifuld erfaring inden for product management i en 
virksomhed i vækst? 

Vi søger en ambitiøs studerende til at lave produktbeskrivelser til vores webshop.

Lyder Arne Jacobsen, Montana eller Louis Poulsen bekendt? Vi er eksperter i design møbler 
og belysning fra nogle af de bedste designere og leverandører fra hele verden. Er du god 
på skrift og kan du formulere en inspirerende tekst ud fra et produkt? Så er det måske dig 
vi leder efter som studiemedhjælper i vores Product Management team. Med reference til vi leder efter som studiemedhjælper i vores Product Management team. Med reference til 
vores E-commerce Manager vil du deltage i udvidelsen af vores sortiment på 
jacobsenplus.dk.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
    Produkttekster og -info til vores webshop 
    Opdatering af SEO-tekster
    Diverse administrative opgaver 

Om dig:Om dig:
    Du elsker at skrive tekster og har let ved at sælge et produkt på skrift
    Du er dygtig til at formulere dig på skrift
    Du er struktureret og arbejder selvstændigt
    Du har interesse for design og møbelbranchen
   
Jacobsen Plus tilbyder:
    Mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer    Mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer
    Evt. praktikforløb
    Et fleksibelt studiejob på ca. 15 timer om ugen 
    Søde og dedikerede kollegaer
    En spændende og udfordrende arbejdsplads i vækst

Vi tilbyder et job med vigtige ansvarsområder og rig mulighed for udvikling med mennesket Vi tilbyder et job med vigtige ansvarsområder og rig mulighed for udvikling med mennesket 
i fokus. Du vil blive en del af et dynamisk og engageret team i en velfungerende virksomhed 
i vækst. 

Ansøgning
Jobbet er ca. 15 timer ugentligt. Din daglige arbejdsplads vil være på vores kontor i Horsens, 
med mulighed for at arbejde hjemmefra. 
Send ansøgning og CV til ansoegning@jacobsenplus.dk hurtigst muligt. 
Skriv ”Studiemedhjælper til Product Management att.: Simone Friis Hansen” i emnefeltet.Skriv ”Studiemedhjælper til Product Management att.: Simone Friis Hansen” i emnefeltet.


