
 

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. 
 

ER DU VORES NYE WEB-SHOP MEDARBEJDER? 

ER DU SERVICEMINDED UDOVER DET SÆDVANLIGE?        

ER DU GOD TIL STRUKTUR OG OPTIMERING? 

Har du interessen og vil du tage ansvar i vores web-shop, hvor kundeservice, struktur og 
ordrehåndtering er af højeste prioritet?  

 
Vi søger en kollega, som tager ansvar for den daglige kundeservice, ordrehåndtering og  
fakturering fra webshoppen.  

Du er med til at sikre et højt serviceniveau og du 
sætter en ære i at hjælpe vores kunder til den bedst 
mulige løsning ud fra deres behov. 

Stillingen er timebaseret og forventes at ligge på 20 
timer pr. uge i gennemsnit.  

Opgaverne vil indeholde:  
• Kundeservice og salg i webshoppen.  
• Kundesupport på telefon, mail og chat. 
• Ordrehåndtering og pakke ordre 
• Leverandørkontakt 
• Udvikle og optimere webshoppen.  
• Ad hoc opgaver 

 
Vi søger en kollega med følgende kompetencer: 

• Vindermentalitet 
• Du er hjælpende og serviceminded 
• Gerne erfaring med kundeservice og webshop 
• Du har kendskab til outdoorlivet og de varer vi sælger i Naturligvis Outdoor. 
• Du er en holdspiller 
• Du er energisk og har et godt humør 
• Du taler og skriver flydende dansk 
• Du forstår at sætte dig ind i kundens sted og stræber efter en god kundeoplevelse 

 
Som ansat i Naturligvis Outdoor kan vi tilbyde dig:  

• Et spændende , selvstændigt og udfordrende job.   
• Mulighed for at præge den fremtidige udvikling af webshoppen 
• En arbejdsplads i højt tempo fyldt med godt humør  

 
Send os en kort ansøgning og dit cv til Anja Moe på job@naturligvis.com senest den 22/8-2018.  
Vi holder samtaler løbende og ansætter når vi har den rigtige kandidat. Vil du vide mere om stillingen så kontakt vores 
afdelingsleder Frederik Bottelet på 3321 3030 #1  


