
Danmarks førende online sexshop, Sinful.dk søger norsk medarbejder 
 

- Kan du skrive flydende på norsk? 
- Er du god til oversættelsesarbejde og til at sammensætte de rigtige ord? 
- Har du lyst til at arbejde med online markedsføring? 
- Har du kendskab til Norge og en viden om hvordan nordmænd shopper online? 

 
Så har vi et virkelig spændende job til dig! 
 
Vi forestiller os, at du har boet eller måske er opvokset i Norge. Du vil elske dette job hvis du 
brænder for at arbejde med online tekstarbejde, online markedsføring samt e-handel. 
 
Vi kan tilbyde dig seriøs sparring og/eller oplæring på et meget højt niveau og du vil få 
mulighed for at udvikle dig og få et kæmpe ansvar – hvis du brænder igennem og skaber 
resultater. 
 
Vi har ligeledes en forventning om at du er nysgerrig efter at gå i dybden med det norske 
marked og brænder for at undersøge nordmændenes købsadfærd. 
 
Vi vælger hellere vores nye medarbejder ud fra de rette personlige egenskaber, frem for det 
faglige bagland. Med de rette egenskaber og med den rette indstilling ved vi, at du kan lære 
alt! 
 
Du vil elske dette job, hvis du 

- Vil arbejde i en branche med stort vækstpotentiale 
- Tænder på at se resultater ud fra det arbejde du selv skaber 
- Er vild med at arbejde selvstændigt 

 
Det er naturligvis også vigtigt, at du kan sætte dig ind i vores kunders kærlighed til sexlegetøj 
og nydelsesprodukter. 
 
Vi tænker at 

- du arbejder selvstændigt og tror på dine egne evner 
- du er loyal og ærlig 
- du er seriøs og ærekær omkring dit arbejde 
- du er en vinder, der motiveres af at være den bedste på dit felt 
- du er flydende på norsk (mundtlig og skriftlig) 
- du kan engelsk på et vis niveau 
- du har erfaring med skriftlig kommunikation på norsk 
- du trives med at arbejde selvstændigt og tage et stort ansvar 
- du har evnen/nysgerrigheden til at dygtiggøre dig og opsøge ny viden 

 
Der er tale om en fuldtidsstilling på vores kontor i Åbyhøj.  
Send din ansøgning samt CV til os på job@sinful.dk 
 
Ansøgningsfrist 10. februar 2014 


