
 

Content er en vigtig del af MOS MOSH’s visuelle identitet, og da vi er i kraftig vækst, ønsker vi at styrke vores 
organisation med en modefotograf. Vi søger en kreativ person, som formår at udfordre og rykke, samt tør at stå i 
spidsen for vores materiale. Da stillingen er nyoprettet, håber vi på at finde en passioneret, kreativ og nytænkende 
profil, der i samarbejde med vores Brand Marketing Manager kan drive vores fotostudie og billeder. Du kommer til 
at indgå i et kreativt team, sammen med 5 andre, som udgør vores marketingafdeling. Her vægtes sparring og tæt 
samarbejde højt.

ARBEJDSOMRÅDER
• Deltagelse på kampagneskydninger i udlandet
• Ansvarlig for hele vores E-commerce udtryk igennem modelbilleder til egen web
• Modelbilleder til vores Key Accounts
• Employer branding igennem storytelling på enten video eller billeder
• Holde vores fotostudie ordentligt og tilføre det rette udstyr 
• Hjælpe med at producere content til vores SoMe specialist 
• Efterbehandling af billeder

KRAV TIL JOBBET 
• Du har erfaring med at skyde E-commerce og kampagnebilleder
• Du har tidligere været i et lignende job enten som selvstændig eller hos et andet mode/livstilsbrand
• Du er kreativ og har en naturlig interesse for at udvikle MOS MOSH sammen med resten af teamet
• Du er vant til at arbejde i Photoshop, Capture One og eventuelt Premiere Pro
• Du er vant til at arbejde i et fotostudie og kender til lyssætning og at have det rette udstyr
• Du har erfaring med at lave film; enten større brandvideoer eller små contentvideoer. Det er dog ikke et krav
• Du er social og holder af at omgås et team af modeller, make-up artister og andre kreative nøglepersoner
• Du er omstillingsparat og forstår vigtigheden af at overholde deadlines 
• Du byder ind med nye ideer til produktioner og storytelling

In-house Modefotograf
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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 fashionbrand 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 spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Brand Marketing Manager, 
Joanna Egeberg på jen@mosmosh.com eller +45 2386 8742.  Send din ansøgning og CV med titlen 
”Modefotograf” i emnefeltet til job@mosmosh.com. Tiltrædelse: snarest muligt.

 

MOS MOSH søger en kreativ og stærk profil til at varetage vores visuelle identitet igennem billeder


