
MARKETINGPRAKTIKANT TIL MODEBRANCHEN

Brænder du for marketing, grafisk design, SoMe eller e-commerce? 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 TILBYDE DIG

Soft Rebels og esmé studios søger en proaktiv og ambitiøs marketingpraktikant, der kan hjælpe med at løfte markedsføringen, stå for e-mail 
marketing, SoMe og grafiske opgaver. Som praktikant vil du i tæt samarbejde med vores marketing manager have til opgave at optimere 

markedsføringen 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 & ESMÉ STUDIOS 

Soft Rebels er et dansk designbrand til kvinder (24-45 år), grundlagt i 2012. De seneste år har vi gennemgået en betydelig udvikling og vi har 
derfor store forventninger til fremtiden og vores internationale vækst.

esmé studios er grundlagt i 2019 og er et bæredygtigt brand til drenge og piger med stort vækstpotentiale. 
 

 ARBEJDSOPGAVER 
Tekstforfatning på dansk og engelsk.

Ugentlig udvikling og eksekvering af nyhedsma.ils. 
Opdatering og vedligeholdelse af webshops.

Opbygning og vedligeholdelse af influencer samarbejder.
Udvikling af grafisk materiale.

Udvikle content til SoMe og annoncering. 

Du vil desuden få kendskab til de platforme vi bruger til SoMe (Later.com), Nyhedsbreve (MailChimp), Webshop (Shopify)  
og Analytics (Google).

 
DINE KVALIFIKATIONER 

Du brænder for marketing og er studerende på et relevant studie indenfor 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, såvel store som små.

Da vi behandler ansøgningerne løbende, bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt til Mia Piechotta; mia@soft-rebels.com.  
Mærk ansøgning “Marketingpraktik”. Bemærk, at praktikken er ulønnet. 

Vi ser frem til at høre fra dig!
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https://soft-rebels.com/
https://www.facebook.com/softrebels/
https://www.instagram.com/softrebels/?hl=da
https://esmestudios.com/
https://www.facebook.com/esmestudiosdk/
https://www.instagram.com/esmestudios_archives/?hl=da

