
Udfold dine evner som kunde- og salgskonsulent i et lærerigt praktikforløb hos Katoni i 
Aarhus.

JOBBET & ARBEJDSOPGAVER 
Vi søger en praktikant, der brænder for salg, kundepleje, BtB og e-commerce. 
Du vil primært få ansvaret for at udarbejde en kundeportefølje med potentielle 
samarbejdspartnere og webshops. Du vil få mulighed for at opsøge dem og ligeledes 
supportere ved indgåelse af aftalerne. Du skal kunne bruge din teoretiske viden og 
omsætte den i praksis ved udarbejdelse af strategier, analyser og porteføljer.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

• Udarbejde en kundeportefølje
• Bidrage til at styrke BtB-relationer og aftaler
• Opsøge og supportere ved indgåelse af nye samarbejdsaftaler 
• Komme med input til salgsstrategien
• Udarbejde mindre markedsanalyser
• Implementere feeds fra webshops
• Strukturere og optimere produktkategorier

Du bliver en del af et mindre, men yderst engageret team, og du vil hurtigt få ansvar og 
mulighed for at se effekten af din dedikerede indsats.

DIN PROFIL
Du er først og fremmest en udadvendt og kontaktskabende person, som brænder for 
at opsøge og tale med mennesker. Du skal have mod på at tale med potentielle BtB-
samarbejdspartnere og være vedholdende.
Du behersker dansk på et højt niveau, er ærekær, struktureret og detaljeorienteret. 
Yderligere er det vigtigt, at du er selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld.

Du er i gang med en videregående uddannelse fra eksempelvis erhvervsakademiet eller 
universitetet. Du læser en retning inden for handel, salg eller markedsføring.

VI TILBYDER
• En enestående chance for at være med i opstartsfasen på et succesfuldt projekt • Du 
bliver en del af en absolut unik kultur med passionerede kollegaer fra hele verden
• Sociale arrangementer
• Gratis frokostordning

INTERESSERET? 
Har ovenstående vakt din interesse, så skynd dig at sende dit CV og en motiveret 
ansøgning til: 

job@katoni.dk 

Forløbet er i efterårssemestret 2018. 
Bemærk venligst, at vi behandler ansøgningerne løbende, men sidste deadline er den 23. 
april 2018.

Vi glæder os til at høre fra dig!

E-COMMERCE PRAKTIKANT

Katoni er en online shoppingplatform med tøj, sko og accessories fra de bedste online 
butikker. 


