
SoMe Manager-praktikant
 
Brænder du for design, møbler og æstetik - og for at skabe smukt og kreativt SoMe-content på tværs af 
platforme i et kvalitetsbevidst, nordisk børneunivers?

Vi søger en SoMe Manager-praktikant, som er kreativ, har masser af idéer, og som er god til at arbejde selvstændigt. 
Vi er en lille start-up, der laver børnemøbler og interiør til børn, og du kommer til at spille en central rolle i både 
udarbejdelsen og udførelsen af vores overordnede SoMe-strategi. Vi er en dansk virksomhed men har kunder i hele 
Europa, så næsten al vores SoMe-kommunikation foregår på engelsk.

Du vil få erfaring med følgende opgaver:
• Udarbejdelse af overordnet SoMe strategi 
• Planlægning og udarbejdelse af content på tværs af platforme - både still, reels og video
• Interaktion med kunder og community via vores sociale medier

Vi forventer, at du:
• Har erfaring med Canva/Illustrator, Photoshop og videoredigering 
• Skriver (og gerne taler) flydende engelsk
• Er velformuleret og arbejder både selvstændigt og struktureret 
• Er serviceminded og elsker at hjælpe kunder, forhandlere og community via SoMe
• Er idérig og kreativ – både skriftligt, i billeder og på video
• Har et stærkt æstetisk blik med øje for detaljen, og at du elsker baby- og børneuniverset

Vi tilbyder:
• Du bliver en del af en startup i hastig vækst med mulighed for at få fingrene i mange typer opgaver
• Du får mulighed for at sætte dit eget præg på den overordnede SoMe-strategi og udførelsen heraf
• Frie arbejdsrammer – du kan arbejde hos os i Gentofte eller hjemmefra. Dog vil der være mindst en ugentlig dag, 

som foregår på kontoret i Gentofte
• Som udgangspunkt søger vi en praktikant i 3-6 måneder
• Praktikforløbet er ulønnet

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, så send os din motiverede ansøgning og dit CV hurtigst muligt på 
info@we-are-bitte.dk (skriv ”SoMe Manager-praktikant” i emnefeltet). Vi gennemgår løbende ansøgninger og 
besætter stillingen så snart, vi har fundet den rette kandidat. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Jagd på katrine@we-are-bitte.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om We Are Bitte:
We Are Bitte er en dansk designvirksomhed, der designer og producerer møbler og interiør til børn – og til deres 
forældre. Alle We Are Bittes produkter er designet i Danmark og baseret på en designtradition, der bygger på 
funktion og håndværk, og alle produkter er tænkt til at gå i arv - i såvel udtryk som kvalitet. Vores produkter er lavet 
af de bedste materialer og bliver testet efter gældende europæiske sikkerhedsstandarder. 
Vi gør dermed vores ypperste for at forene smukt design med sikkerhed, bæredygtighed og økologi. 
Virksomheden er kun få år gammel men har allerede forhandlere i både Danmark og udlandet.


