
 

Om Naturligvis Outdoor: 
Naturligvis Outdoor er en passioneret friluftsbutik, med alt i udstyr til et aktivt liv i naturen. Vi går højt op i vores 
kundeservice og brænder for at klæde vores kunder bedst muligt på til det aktive liv ude i naturen. Uanset om det 
gælder fjeldene i Norge, savannen i Afrika eller sne og is på Grønland kræver det specialviden om hvordan man skal 
klæde sig på, og hvad man skal medbringe. Ud over vores webshop har vi i dag to butikker, henholdsvis på Gl. Kongevej 
på Frederiksberg og på Lyngby Hovedgade. For mere information: www.naturligvis.com. 
 

 

SØGER EN PRAKTIKANT SOM KAN HJÆLPE MED AT UDARBEJDE 
OG IMPLEMENTERE EN STRATEGI FOR OPTIMERING AF VORES 

WEB-SHOP AKTIVITETER. 
Har du interessen og vil du hjælpe os til næste trin i vores markedsføring og synlighed på de 
sociale medier, med stort fokus på vores webshop?  
 
Vi søger en praktikant, som i samarbejde med os kan udvikle og implementere en strategi der 
løfter vores synlighed og styrke kombinationen af salg gennem vores fysiske butikker med vores 
webshopsalg. 

 
Opgaverne vil indeholde:  

• Gennemføre SoMe strategi med plan over hvad, 
hvornår og til hvem vi skal kommuniker og på 
hvilke platforme.  

• Udvikle og implementere strategi for optimering 
af vores webshop aktiviteter 

• Styrke vores SEO & Adwords aktiviteter  
 
Vi søger en praktikant med følgende kompetencer: 

• Du studerer som multimediedesigner på KEA eller 
lignende uddannelser 

• Du har basis kendskab til HTML & CSS (kendskab til PHP og jQuery er et plus, men ikke et 
krav) 

• Du arbejder naturligt med Facebook, Instagram og Pinterest 
• Du har erfaring med Adobe-pakken (f.eks. Photoshop, Illustrator, InDesign) 
• Du har stærk æstetisk sans og har øje for detaljer 
• Du har kendskab til MailChimp  
• Du har kendskab til at arbejde med CMS systemer 
• Du forstår at sætte dig ind i brugerens sted og stræber efter at forbedre brugeroplevelsen  

 
Som praktikant hos Naturligvis Outdoor kan vi tilbyde dig:  

• Indsigt i at drive fysiske butikker og webshop i Danmark  
• Et praktikophold hvor du kan påvirke de strategiske beslutninger 
• Et arbejdsmiljø hvor din indsats er vigtig og hvor du vil opleve at gøre en forskel.  

 

Send os en kort ansøgning og dit cv til Anja Moe på praktikant@naturligvis.com senest den 20/3 2018.  
Vi holder samtaler løbende. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 


