
SOCIAL MEDIA MANAGER PRAKTIKANT
TINY GARDENS SØGER EN

Tiny Gardens leder e�er en dygtig social media 
manager til at hjælpe med at udvikle, gro og forbedre 
vores sociale medier.

Tiny Gardens er en lille socialøkonomisk virksomhed 
fra 2017 der ønsker, at alle skal opleve glæden ved
at dyrke deres egen mad. Vi sælger økologiske frø, 
hampemåtter og selvvandende spirebakker som gør 
det nemt at dyrke mikrogrønt uden jord og gødning. 
Mikrogrønt er spirer, ligesom vi kender karse, i alle 
mulige forskellige typer af frø såsom broccoli, radise og 
rucola. Vi tilbyder nemme og sunde produkter i vores 
webshop. Vores spirebakker er i dansk design og kan 
pynte i alle hjem på lige fod med andet boligtilbehør.

Vi tilbyder en hyggelig lille arbejdsplads med fleksible 
arbejdstider, fokus på arbejdsglæde og et stressfrit 
miljø. Vi vil holde ugentlige status- og udviklingsmøder.
Løbende vil der også være møder med vores 
kommunikationskonsulent. Frokost og all-you-can
-drink ka�e er selvfølgelig inkluderet. 

Vi har ikke særlig meget erfaring in-house med social 
media strategier og promovering, så du kommer til 
at have meget ansvar og medbestemmelse i hvordan 
tingene skal udvikles. Du vil være med i alt fra 
konceptudvikling, kampagneplanlægning til 
promovering og strategi, da vi ønsker at du som 
praktikant får mulighed for at udvikle dig fagligt. Du 
vil komme til at samarbejde med vores designer 
og rådgivende kommunikationskonsulent.

ER VI  NOGET FOR DIG?
Så send din ansøgning og CV til 
sine@tinygardens.dk

DINE KVALIFIKATIONER
•    Er på en bachelor- eller kandidatuddannelse
•    Er på en uddannelse indenfor marketing og SoMe
•    En bred viden omkring online marketing og strategier
•    Up-to-date på de seneste SoMe trends
•    Sætte promoveringer og kampanger op på SoMe
•    Har interesse for at være med i den kreative proces 
      og ideudvikling
•    Viden omkring de seneste algoritme begrænsninger 
     og muligheder
•    E�ektivt planlægge, skrive og poste på Instagram 
      og Facebook

DET PRAKTISKE
Kontor: Harespringet 35, København NV
Start: Så snart det er muligt
Timer: Fuldtid eller deltid
Ansættelsestype: Praktikant (ikke betalt)

MERE INFORMATION OM OS:
www.tinygardens.dk
Instagram: @tinygardensdk
Facebook: @tinygardensdk

BONUS KVALIFIKATIONER
•    Kendskab til Adobe CC
•    Kendskab til www.later.com
•    Kendskab til Shopify
•    Viden omkring influencer marketing
•    Kendskab til bæredygtighed og social økonomi
•    Kendskab til økologi
•    Er god til copywriting
•    Kendskab til SEO og google advertising


