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Praktikplads hos Pedestal 
Brænder du for E-mail marketing? Eller opsætte kreativt grafisk materiale? Og vil du have ansvar og frihed i din praktikperiode? 
Så er det måske dig vi mangler som praktikant hos Pedestal. 

Hvem er vi? 
Pedestal er en ny dansk designvirksomhed med speciale i stilfuldt og funktionelt tilbehør til fladskærmsfjernsyn. Med udgangs-
punkt i et genkendeligt design-DNA tilbydes et fleksibelt og inspirerende produktsortiment af TV-standere, væghæng og tilbe-
hør. Virksomhedens sortiment er målrettet private hjem og virksomheder, herunder hotel og konferenceformål. 

I maj 2021 lancerede Pedestal sin første produktserie og har fået en god start i et marked med stort potentiale for fornyelse.
Virksomheden oplever et stigende salg på sine egne E-commerce sites og har på den baggrund optimeret sit produktsortiment 
til grossist-, retail- og kontraktmarkedet.

Hvilken praktikant søger vi? 
- En der har interesse for kommunikation og markedsføring
- En der er skarp på skrift – både på dansk og engelsk
- En der har interesse i at arbejde på flere digitale platforme
- En der er nysgerrig og tager udfordringerne med god energi og gåpåmod
- En der har et kreativt mindset med sans for det grafiske udtryk

Dine arbejdsopgaver
- Skabe content til web, SoMe, nyhedsbreve m.m. og deltage i fotoshoots
- Diverse marketing ad hoc-opgaver
- Opdatering/vedligehold af produktoversigter
- Dialog og samarbejde med influencere
- Vedligeholdelse af Imagebanken
- Produktoprettelse i Shopify
- SEO arbejde; contentmaps, tekstproduktion m.m.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Virksomheden er kendetegnet ved et unikt koncept, et engageret og fagligt stærkt team med en stor passion for at skabe et unikt 
brand. 

Pedestal tilbyder en praktikplads med plads til udfoldelse og udvikling. Vi prioriterer åbenhed og ærlighed og frem for alt en 
dynamisk og humørfyldt arbejdsplads med fælles mål og visioner. Som praktikant vil du blive en del af et lille, ungt team med 
passion for innovation og et univers skabt omkring meningsfulde produkter med fokus på funktionalitet og godt design. 

Arbejdsopgaverne vil være meget alsidige og tage udgangspunkt i hvad du kan – og ønsker at lære – og kan derfor være alt fra 
videoproduktion til opsætning af online annoncer. 

Modtager vi de rette ansøgninger, påtænker vi at sammensætte et team af to praktikanter, der arbejder godt sammen. 

Kontakt:
Send din ansøgning/CV til CEO Stine Bruun på mail: 
sb@pdstl.com
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