
 

Foreningen af danske vinimportører er en forening for ca. 170 medlemmer.  Foreningens formål er at 
varetage små og mellemstore vinimporters interesser. Vi danner et stærk og værdiskabende netværk 

Vi arrangerer messer. Vi administrerede fælles salgs og informations portaler for medlemmerne.                  
Vi tilbyder en række medlemsfordeleaf danske vinimportører 

 

 

Spændende selvstændig opgave som IT-Supporter  
Foreningen af Danske Vinportører søger Studentermedhjælper til vores Salgsplatform  

Er du serviceminded. Er du dygtig til IT og lærenem. Kan du lide at arbejde med integration mellem 
systemplatforme og hvis du samtidig også har lyst til at lære noget om vin – så er jobbet som IT-
Supporter i vores Foreningen lige noget for dig.   

Som IT-Supporter bliver du Driftsudvalgets forlængede arm og service omdrejningspunkt. Du skal 
sikre at vores medlemmer får en god service omkring vores fælles handelsplatform – 
www.findvinen.dk  - som integrerer et medlems webshop med en fælles portal.   

Opgaven indeholder blandt andet: 
 Support af Vinimportørerne fælles handelsportal– manuelle og automatiseret feeds 
 Udarbejde vejledninger for importører til implementering af jeres af feed til platformen 
 Vedligeholde driftshåndbog og vejledninger  
 Oprette nye medlemmer på platformen – via indgående tilslutningsaftaler. 
 Vedligeholdelse af platformens filt og felt definitioner efter instruks fra Driftsudvalg    
 Markedsføre platformen gennem SEO, SoMe optimering med mere ud fra aftalt strategi  
 Varetage løbende support kontakt til vores platforms leverandører fx Bewise 
 Assistere medlemmer. Overvåge mobil og mailboks som kontaktpunkt og hjælpe med 

fejlsøgning på feed og platform. 

Din profil: 
 Du studerer sikkert IT eller Digital markedsføring og er en teknisk minded person som er 

lærenem   
 Du er serviceorienteret og kan lide at arbejde selvstændigt 
 Du har kendskab til hvordan en webshop fungerer og forstår fx SEO markedsføring 
 Som person er du proaktiv og robust 

Vi tilbyder: 
 En fast support opgave til ca. 5-10- timer pr. uge – men en del mere i opstartsfasen 
 Et meget selvstændigt job – hvor du primært kan udføre arbejdet i eget hjem eller efter 

behov hos et af foreningens medlemmer - fx i opstartsfasen 
 Et fagligt og inspirerende samarbejde med findvinen.dk ’s Driftsudvalg  
 At du får mulighed for etablere dig selv som freelance konsulent – hvis du har lyst  

Interesseret? 
 Har du lyst til at vide mere om jobbet, så kontakt Formand for Driftsudvalget Niels Vorum-

Petersen på nvp@casa-vino.dk eller 22676869.  
 Ansøgningen skal sendes til nvp@casa-vino.dk. 

 
Vi har forsøgt at illustrere din opgave i en figur på næste side 
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