
  
 

Som Communications Specialist & Copywriter får du ansvaret for at skabe inspirerende journalistisk indhold til vores 
webshop, dragende nyhedsbreve, udforme større tekstopgaver, samt at sætte ord på nye kollektioner og udforme
fængende produkttekster. Du kommer til at indgå i et stærkt marketingteam og være med til at bygge bro mellem e-com, 
design og salg.
 
Én af dine primære opgaver bliver at styrke vores tone of voice, derfor skal du kunne sætte dig ind i vores DNA og skabe 
content på et højt fagligt niveau, der fanger læseren. Du tilbydes en spændende position, som stiller krav til omhyggelighed, 
at du arbejder målrettet og er struktureret af person. 

Communications Specialist & Copywriter

Fredericiagade 30 · 6000 Kolding · Denmark · Tel.: +45 7672 9000 · info@mosmosh.com · www.mosmosh.com

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at udvikle dig.
Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af kollektioner,
hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi stræber efter at gøre det vi er bedst til,
nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted.

Skulle du have nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Communications Specialist
Fie Nielsen på asn@mosmosh.com. Send din ansøgning, CV og meget gerne eksempler med copywriting og
kommunikative tekster til job@mosmosh.com med titlen “Copywriter” i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2021, med behandling løbende. Opstart pr. 1. august 2021.

MOS MOSH søger en stærk profil, der er knivskarp til ord og som brænder for kommunikation og tekstforfatning

ARBEJDSOMRÅDER
 • Styrke vores tone of voice
 • Skabe den tekstuelle stemning og storytelling omkring nye 
    sæsoner lookbooks, pressehistorier og storyline til kampagner
 • Kreative historier, der opbygger vores brandidentitet på 
    webshoppen, blogs, Instagram stories og DIY-historier 
 • Produktbeskrivelser til b2b og b2c
 • Pressemeddelelser i forbindelse med f.eks. CSR,
    nye kollektioner, interviews til relevante magasiner
 •  Ansvar for kreativt indhold til nyhedsbreve, herunder
    spændende tekst, visuel opsætning samt håndtering af data
 • Redaktør på MOS MOSH’s interne nyhedsbrev
 • Skriftlige ad-hoc opgaver

KRAV TIL JOBBET
 • Du er skarp til at skrive kreative og spændende tekster 
 • Du har relevant erfaring indenfor kommunikation eller journalistik 
 • Du skriver flydende engelsk, da det er vores primære sprog
 • Du har en stærk passion for mode og trends 
 • Du har hovedet fuld af gode ideer 
 • Du har gerne relevant erfaring indenfor e-mail marketing
 • Du forstår at tænke kommercielt
 • Du er struktureret og god til at have forskellige bolde i luften
 • Du er vant til at arbejde selvstændigt
 • Du har kendskab til InDesign og Photoshop
 • Tysk færdigheder vil være et plus, men ikke et krav


