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Se mere på:

Ecooking er en virksomhed i hastig vækst og med store ambitioner. Vi sætter ambitiøse mål 
for vores vækst og fokuserer på konstant udvikling – men er også en ung virksomhed, hvor 
der er mulighed for at udvikle rutiner og påvirke dagligdagen. Vi har kontor i Bjert ved 
Kolding sammen med vores søstervirksomhed, i gode og inspirerende lokaler, hvor vi 
tilsammen er 50+ engagerede kollegaer i et travlt, godt og uformelt arbejdsmiljø. 

søges til e-commerce afdelingen hos Ecooking

Brænder du for storytelling og for at sætte dit aftryk i en digital verden? Kan du formidle 
relevant og nærværende content til vores kernemålgruppe gennem blandt andet vores webshop, 
landingssider og sociale medier?
Og ønsker du at blive en del af et specialiseret team og et hus med dedikerede medarbejdere og 
højt til loftet? Så er det lige netop dig vi søger til stillingen som tekstforfatter hos Ecooking. 

Ecooking er en værdibaseret organisation, hvor missionen er helt tydelig: ”Passionen er at skabe 
produkter, der har en virkning og dernæst indeholder så meget naturlighed og økologi som muligt. 
Med omtanke for dig og vores miljø – til priser, hvor de fleste kan være med.” 

Vi ønsker at være i øjenhøjde med forbrugerne, og i e-commerce-afdelingen ønsker vi at servicere, 
formidle og skabe konverterende tekster for vores kernemålgruppe. Produktuniverset vokser, og 
vi har derfor brug for en ny kollega som kan bistå formidling af vores produkter og værdier til de 
steder, hvor brugerne befinder sig online.

Du vil være i tæt samspil med hele huset, herunder marketing og salg, men dit hovedfokus vil være 
at hjælpe dine kollegaer i e-commerce-afdelingen med tekstindhold målrettet netop webshop og 
vores andre digitale platforme. 

 
DINE ARBEJDSOMRÅDER

Som tekstforfatter hos e-commerce i Ecooking får du mulighed for at skabe og påvirke 
formidlingen og udtrykket på vores forskellige, online platforme. Du får et enestående indblik i vores 
kernemålgruppe og mulighed for at bidrage til den gode oplevelse ved at skabe relevant content i 
form af tekst. 

Dine primære arbejdsområder vil være et mix af følgende opgaver: 
• Udarbejde content til webshop, landingssider, blog-post, sociale medier, nyhedsbreve og 

kampagner på dansk og engelsk, som altid rammer vores kernemålgruppe spot on.
• Ansvarlig for content i form af tekst til vores webshop
• Løbende optimering af content i tæt samarbejde med vores e-commerce manager
• Oversættelsesopgaver fra dansk til engelsk og omvendt
• Lyst til at arbejde med datadrevet content

TEKSTFORFATTER
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DEN IDEELLE KANDIDAT

• En relevant uddannelse indenfor enten journalistik, marketing eller kommunikation
• Du har min. 1-2 års erfaring fra en lign. stilling
• Grundlæggende SEO-forståelse eller lysten til at lære det
• Er i stand til at skrive konverterende tekster som både komplementere vores brand og vores 

kommercielle ønsker
• Lyst til at indgå i et dedikeret team, hvor vi spiller hinanden bedre og giver en ekstra hånd med, 

når det kræves
• Evner til at løfte vores content til næste niveau
• Kan omdanne din produktindsigt om et produkt til spændende tekst

DET FÅR DU

• Dygtige og søde kollegaer der brænder for deres arbejde
• En god frokostordning, ingefærshots ad libitum, rundstykker hver fredag og en masse kage
• Mulighed for fleksible arbejdstider
• Skønheds- og plejeprodukter fra top til tå
• En social arbejdsplads i skønne rammer med fredagsbar
• Fri computer og telefon
• En social arbejdsplads med ordnede forhold

Det er en fordel, at du kender til vores produktsortiment, men ikke et must for den rette kandidat. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Morten J. Bertelsen på
mjb@ecooking.dk eller +45 2757 6258.

Hvis du kan se dig selv som Ecookings nye tekstforfatter så send os din ansøgning og CV til job@
ecooking.dk

Vi glæder os til at høre fra dig
Team Ecooking 
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