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Daily Media
H V E M  E R  V I ?

Hos Daily Media er der gang i butikken! Vi er en mediegruppe 

med speciale i salg og markedsføring af byens bedste deals på 

oplevelser og produkter. Dem afsætter vi via. vores e-commerce 

brands, Downtown.dk og Takeoffer.dk. Her formidler vi tilbud til 

danskerne - på alt fra frisørbehandlinger til madoplevelser og 

ikke mindst uundværlige produkter. Tænder du på jagten på 

kollektioner fra de fedeste og største brands? Er du trendspotter 

med øje for, hvad der rykker indenfor mode og interiør? 



H V E M  E R  D U ?

Vi søger i øjeblikket en udadvendt og skarp studenter medhjælper (10-12 timer 

om ugen) til at hjælpe os med at lave skarpe tilbud til vores produktsortiment på 

Downtown.dk. Du kommer til at have ansvaret for at finde de rigtige produkter til vores 

digitale hylder, som passer til vores kundesegment. Derudover har du selvfølgelig 

fingeren på pulsen, når det kommer til trends indenfor mode, interiør og skønhed, og 

forstår at vælge produkter der rammer plet ift. kunder, årstid og trends.

Dine arbejdsopgaver kommer til at bestå af vedligeholdende salgsarbejde, samt 

kampagneplanlægning for vores samarbejdspartnere i kategorien produkter.

Du vil have fokus på at udvælge produkterne og vedligeholde en god og bæredygtig 

relation til vores partnere. Alt sammen med henblik på at udvide vores kampagne-

sortiment med endnu flere skarpe tilbud! Du vil også få mulighed for at prøve kræfter 

med nysalg.

Downtown er markedsledende, og det ønsker vi at blive ved med at være. Vi har en 

stor og stærk kundedatabase med 360.000 medlemmer, som elsker at modtage 

vores tilbud på lokale oplevelser og produkter - til konkurrencedygtige priser. 
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Vi forventer at du: 

Arbejder struktureret og trives med deadlines 

Har erfaring med salg/indkøb, eller er under relevant uddannelse 

Er stærk i tal og data Er udadvendt og har masser af gåpåmod 

Kan arbejde selvstændigt og i teams - og er vild med udfordringer 

Er interesseret i mode, interiør og beauty, samt hvilke produkter, 

der rører sig på markedet - hovedsageligt til kvinder. 

Vi tilbyder: 

En unik mulighed for at blive en del af et ungt og dynamisk miljø 

En stilling med meget ansvar og store muligheder for personlig 

og karrieremæssig udvikling Frihed under ansvar 

Søde og dygtige kollegaer, samt et stærkt bagland 

Fede lokaler centralt på Vesterbro (5 min. fra Hovedbanegården 

og Vesterport St.) 

Fredagsbarer, firmaarrangementer, god frokost og uanede 

mængder snacks!



Start: 
Snarest muligt 

Arbejdstid: 
10-12 timer om ugen 

Att: 
Mikkel Bolander, mb@downtown.dk 

Periode: 
Opstart snarest 

Løn: 
Efter kvalifikationer og erfaring 

Ansøgning: 
Send din ansøgning via linket eller direkte til Mikkel Bolander på mb@downtown.dk

Oplev Downtown og læs mere om, hvad vi laver her

www.downtown.dk og mød teamet på www.downtown.dk/team_behind

Praktisk


