
Er du den nye PR- & SoMe-praktikant for Karmameju Skincare? 

Interesserer du dig for influencer marketing, presserelationer, content creation og SoMe-strategi? Er du 
god til at holde overblik, være praktisk og har en interesse i hudpleje?

Som PR- & SoMe-praktikant vil du assistere i udviklingen af vores SoMe-platforme, koordinering af influencer 
samarbejde, assistere til events og shoots - alt sammen for både ind- og udland. Du vil arbejde tæt med 
vores SoMe & Relations ansvarlige og få erfaring inden for diverse områder som PR- og marketingsstrategi, 
influencer marketing, creative direction, netværk, events og fotoskydninger. Du vil være en del af en spændende 
og alsidig hverdag med mange ansvarsområder, hvor hver dag er forskellig.

Generelle opgaver 
● / Kontakt og koordinering med influencers og presse i ind- og udland.
● / Content creation og assistance ved fotoskydninger.
● / Ad hoc praktiske opgaver tilhørende kommunikationsafdelingen.
● / Udvikling af innovativ PR- og markedsføringsstrategi.
● / Eksekvering af SoMe-markedsføring.
● / Koordinering af kampagner og events.

Din profil
● / Struktureret og med godt overblik.
● / Bruger af Adobe Photoshop og InDesign.
● / Stabil i skrift og tale på Dansk og Engelsk. Erfaring med grafisk og visuel kommunikation.
● / Kreativ, detaljeorienteret og har et skarpt visuelt øje.
● / Erfaring med Shopify.
● / Kendskab til den trykte og digitale mode & livsstilspresse.
● / Erfaringer med content produktion, både foto og tekst.
● / Kendskab til social media og stærk i brugen af platformene.
● / Positiv indstilling til arbejdsopgaver.
● / Kørekort er et plus.
● / Energisk og selvstændig.
● / Ansvarsbevidst.
● / Du arbejder fleksibelt og kan overholde deadlines.
● / Skriver på dansk og engelsk.

Arbejdstid 
Arbejdstiden er ca. 37 timer/ugen mandag til fredag på Karmameju HQ, Rentemestervej 62, 2. sal, NV.

Tiltrædelse 
Praktikperioden er ulønnet med opstart november 2020 i minimum 3 måneder – gerne længere som del af 
et uddannelsesforløb.

Vi søger flere forskellige kandidater, så tøv ikke med at sende en ansøgning, hvis du blot matcher nogle af 
kvalifikationerne. Send gerne din ansøgning til SoMe og relations, Christina Demant, cde@karmameju.com


