
 

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 B2B og billede stærk profil. Vi søger en profil, som kommer til at være et led 
imellem vores Key Account og Marketing afdeling, med særlig fokus på at supportere vores wholesale 
kunder. Derudover vil jobbet også komme til at indebære et særligt ansvar for vores B2B portaler og 
herunder også inspirere med newsletters. 

ARBEJDSOMRÅDER
• Omdøbning af alle packshots og modelbilleder ved hver sæson
• Cropping af billeder i nye formater
• Sikre eksekvering af alle billeder til wholesale kunder
• Ansvarlig for Zalando Brand Homes
• Holde vores Imagebank hos VOCAST og Fashion Cloud ved lige 
• Upload af billeder til vores B2B shop, Agent portal og Navision, samt vedligeholdelse heraf
• Ansvarlig for B2B newsletter og opsætning af flows (vi forventer ingen erfaring)
• Kontinuerlig opfølgning på og tilpasning af billeder til wholesale kunder

KRAV TIL JOBBET 
• At du har erfaring med photoshop og generelt håndtering af billeder
• Det er et plus hvis du har lidt erfaring med e-mail marketing og eventuelt siddet i Klavio
• Du har af natur et godt humør og teamplayer med gode kommunikationsevner
• Kender du til Navision, InDesign og har god grafisk forståelse er dette er plus
• Har en god æstetisk sans, er detaljeorienteret og idérig
• Du er struktureret og kan prioritere i en travl dagligdag

Trademarketing & Image Coordinator

Ejlersvej 24 · 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 spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Brand Marketing Manager, 
Joanna Egeberg på jen@mosmosh.com eller 23868742.  Send din ansøgning og CV med titlen 
”Trademarketing & Image Coordinator” i emnefeltet til job@mosmosh.com. Tiltrædelse: snarest muligt.

 

MOS MOSH søger en stærk profil til at varetage content, samt materiale til Key accounts.


