
Content Creator



Content Creator
Pedestal ApS, Egå.

Pedestal søger en kreativ 
content creator 
Studiejob eller deltid. Ung designvirksomhed søger et kreativt 
videotalent, som kan iscenesætte produkter og skabe 
engagerende brandfortællinger. Som Content Creator får du 
mulighed for at skabe unikke koncepter og visuelt indhold, som 
inspirerer og motiverer.

Velkommen
Pedestal er en ung designvirksomhed, som er specialiseret i stilfuldt og funktionelt 
tilbehør til fladskærme og lignende elektronikprodukter. Konceptet bygger på en 
vision om at skabe unikke æstetiske rammer for fremtidens elektronik i hjemmet og 
på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i livsstils- og indretningstendenser er det 
Pedestals ambition at tilbyde et relevant og dynamisk produktsortiment, som hele 
tiden tager udgangspunkt i og former sig efter den måde, vi i dag lever og omgiver 
os med skærme og lyd.

Kvalifikationer
Pedestal er en virksomhed, som værdsætter talent, ihærdighed og 
eksekvering. Det er ikke afgørende, hvordan du har tilegnet dig dine 
færdigheder, men vi forventer, at du har sans for brand building og 
kommunikation. Med dine tekniske færdigheder skal du naturligvis 
kunne skabe professionelt materiale af høj kvalitet, og det forventes, 
at du kan eksekvere selvstændigt og proaktivt.

Opgaven
Som Content Creator kommer du til at varetage konceptudvikling, planlægning og 
produktion af billede- og videomateriale. Sammen med vores marketingteam får 
du en central rolle i at udvikle vores kommunikation på tværs af platforme og 
formater. Du får mulighed for at afprøve skæve koncepter og kreative idéer. Det er 
naturligvis en forudsætning, at du har solide tekniske kompetencer inden for 
produktion, efterbehandling og filformater. 

Arbejdsopgaverne byder blandt andet på:









Koncept- og kampagneudvikling af billede- og videokommunikation

Planlægning og eksekvering af photoshoots

Redigering og levering af billeder og video

Kommunikationsplanlægning i samarbejde med det øvrige team

Kreativ videograf og konceptmager
Ansøgning, CV og evt. portfolio sendes til 
Gustav Mariegaard på gm@pdstl.com. 

Deadline for ansøgningsfrist er d. 31. august. 


