Praktisera hos oss på Confident Living!
Vill du vara en del av ett entreprenörsdrivet, snabbrörligt och framåtsträvande företag som ligger i framkant
inom möbel och inredningsbranschen? Är du effektiv, driven och snabblärd? Kan du formulera dig på ett
beskrivande och professionellt sätt i skrift? Har du dessutom ett brinnande intresse för möbler och
heminredning? Då har vi på Confident Living den perfekta praktiktjänsten för dig!

Vilka är vi?
Confident Living är en av Sveriges ledande möbelbutiker online. Vi är ett svenskt familjeföretag med
målsättningen att erbjuda våra kunder det allra senaste inom inredning från svenska och internationella
varumärken. Med över 35 000 produkter i sortimentet är vi idag Nordens största möbelbutik. Sedan
starten har bolaget vuxit kraftigt, och befinner sig nu i en ny expansionsfas - Confident Living 2.0.
Confident Living  ́s affärsidé är enkel. Vi vill att våra kunder ska älska att handla hos oss. Vi tycker att
möbler och heminredning ska vara enkelt och tillgängligt på ett smakfullt sätt. Vi arbetar ständigt för att
skapa innovativa lösningar för våra kunder. Förutom att erbjuda de främsta varumärken inom nutida
klassisk möbeldesign, erbjuder vi även ett brett urval av märkesmöbler inom flera segment.
Vi som arbetar på Confident Living är ett ungt team och har en stark passion och engagemang för det vi
gör. Vi har ett ständigt fokus på att bli ännu bättre! Vi erbjuder dig en kreativ praktikplats med högt tempo,
drivkraft, glädje och framgång. Tillsammans ska vi skapa Sveriges och så småningom världens absolut
främsta möbelbutik på nätet.

Vem söker vi?
Vi söker praktikanter som kan arbeta minst 50% av heltid, och minst under en period om sex veckor (gärna
längre än så), inom ämnerna marknadsföring, logistik, ekonomi, inköp, retail eller e-handel, och förväntar oss
en positiv, driven, effektiv, ödmjuk och organiserad person. Ditt arbetssätt är strukturerat, och du hanterar
alla arbetsuppgifter med entusiasm och glädje. Du ska ha lätt för att samarbeta med din omgivning, och
behöver inte vara rädd för att hugga i där det behövs! Har du kanske tidigare erfarenhet av ditt nyckelämne?
Har du dessutom ett brinnande intresse för möbler och heminredning? Då är du den vi söker!
Hos Confident Living kommer du arbeta med Sveriges bästa e-handlare med ett högt tempo och högt i tak.
Du kommer att ingå i ett team av unga, mycket positiva, kompetenta och drivna personer. Dina
arbetsuppgifter kommer att variera över tid, men kommer innefatta ett huvudsakligt projekt (ca 80%),
samtidigt som du kommer bedriva ett eget hjärteprojekt självständigt med vårt team i ryggen (ca 20%).
Utöver det kommer det ske regelbundna avstämningar samt frågestunder med vår VD Björn Spenger för
maximal inlärning under praktikperioden.

Vi kan ta emot upp till fem praktikanter under en och samma period. Sök nu!
Rekryteringsarbetet sker löpande med personlig intervju med bl.a. vår VD som ett första steg. Skicka ditt CV
med ett personligt brev där du beskriver varför just DU passar in perfekt som praktikant hos oss på Confident
Living. Märk titeln i din ansökan med ”Ansökan Praktik”.
Kontaktperson: gaia@confidentliving.se
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