
• Skabe content til vores platforme og optimering af SEO tekster
• Lave B2C/B2B nyhedsbreve og automatiserede email flows
• Analysere på performances
• Digital markedsføring

Du får erfaring med

• Email flow automatiseringsprocesser - Klaviyo
• Skabe og formidle content til digital markedsføring
• Udformning af SEO-tekster - bl.a. blogindlæg og kategoritekster
• Processer, projektstyring og planlægning af kampagner
• Samarbejde med kompetente og gode kollegaer i et internationalt og dynamisk miljø

Cane-line A/S, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby - www.cane-line.dk

CANE-LINE SØGER CONTENT MARKETING PRAKTIKANT

Brænder du for at skabe og formidle kvalitets- og målrettet content?  Elsker du at tænke 360 grader på tværs af 
medier, kanaler og platforme? Og er du vild med design, møbler og et dynamisk, kreativt internationalt miljø? Så 
er Cane-line praktikstedet for dig.

Cane-line søger en praktikant som kan skabe content til brug på vores forskellige platforme og skrive 
sælgende tekster til forskellige målgrupper, være kreativ med vores unikke billede univers og arbejde 
med visualitet. Udover disse specifikke kompetencer, vil du få en bred indføring i, hvordan det er at 
arbejde i en Marketing & E-com afdeling, hvor opgaverne er alsidige og spænder vidt; WEB, SoMe, Print, 
Analyser, Tekst, Content, Grafik mv.

Dine opgaver er bl.a.

Opstart af praktikforløb: marts 2022
Med en central placering i Marketing & E-com afdelingen sørger vi for, at du får en grunding indkøring og oplæring i 
vores systemer. Du vil få ansvar og egne projekter allerede fra starten, så vi forventer, at du er ansvarsfuld, initiativrig, 
selvstændig og en team-player. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte PR-koordinator Emma Louise Worm eller Head of 
Marketing & E-com Sofie Grøndal på tlf. 66 15 45 60. 
Er du interesseret? Send din motiverede ansøgning til job@cane-line.com senest d. 9. januar 2022.

Cane-line A/S er en privatejet dansk virksomhed, som designer og producerer indoor og outdoor møbler. Cane-line har en 
førende position inden for sit felt i Europa og en international profil med eksport til mere end 100 lande på verdensplan. Cane-line 
er certificeret efter miljøstandarden ISO14001:2015 og auditeret med SMETA. Cane-line A/S har sammen med søsterselskabet 
Sika-Design 85 motiverede medarbejdere i Danmark samt flere kolleger i Indonesien, USA og Australien.




