
Brænder du for digital marketing, e-commerce, sociale medier, e-mail automation og grafisk design? Og 
vil du være med til at præge og udvikle en virksomhed i modebranchen? Så er det dig, vi leder efter til vores 
team i Risskov!

Det kan vi  t ilbyde dig
Som praktikant hos Soft Rebels vil du i tæt samarbejde med vores e-commerce ansvarlig og marketing 
manager have til opgave at optimere vores e-commerce- og markedsføringstiltag ved at spille en aktiv rolle 
i udvikling af ideer, planlægning og eksekvering. Du kan forvente at blive en fuldbyrdet medarbejder og få 
masser af ansvar.

Om Soft Rebels 
Soft Rebels er et brand, der stræber efter at være både bæredygtigt og trendy. Vi hylder mikset mellem det 
feminine og det rå univers, og for os handler det om at fejre personlighed, diversitet og individualisme. Soft 
Rebels har et gennemført univers med rene silhuetter og grafiske linjer. Vi forsøger konstant at minimere 
vores aftryk på miljøet, og vi arbejder derfor hele tiden mod nye måder, hvorpå vi kan være så bæredygtige 
som overhovedet muligt. Det er det, vi kalder ”ECOsistible” – og det er lige præcis, hvad vores hjerter 
brænder for.

 Arbejdsopgaver
- Ugentlig udvikling og eksekvering af nyhedsmails 
- Løbende udvikling og eksekvering af email marketing automation (Klaviyo)
- Opdatering og vedligeholdelse af webshop (Shopify)
- Udvikling af content – både tekst og grafisk - til SoMe og annoncering (FB & Instagram, m.m.)
- Udvikling af diverse grafisk materiale både trykt og digitalt  

Dine kvalifikationer 
- Du brænder for digital marketing og er studerende på et relevant studie inden for digital marketing,   
   multimedie, e-commerce mm. 
- Du er god til at formulere dig på skrift - både dansk og engelsk 
- Du arbejder struktureret og byder ind, når du ser muligheder 
- Du er hjemmevant på sociale medier, især Facebook og Instagram
- Du har flair for grafisk design og kan arbejde i både InDesign og Photoshop
- Du tør springe ud i mange typer af opgaver, store såvel som små.

Passer ovenstående på dig, og kan du se dig selv arbejde hos et modebrand med fart over feltet? Så er det 
dig, vi gerne vil høre fra! Mærk din ansøgning “E-commerce & digital marketing praktikant”. 

Vi tilbyder løbende praktikforløb. Samtaler afholdes løbende, opstart efter aftale. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, varighed 3-6 måneder. Praktikken er ulønnet. 

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores e-commerce responsible, Graszka 
Mierzejewska. 

graszka@soft-rebels.com Mosevej 20A, 8245 Risskov www.soft-rebels.com
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