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Har du talent for at stå foran et kamera? Har du erfaring fra 
modebranchen? Kan du forklare om materiale, pasform og 
hvordan en kunde skal blive inspireret til at klæde sig i NÜ? 
Kan du svare ja til overstående, så er du måske den, vi søger.

I denne nyoprettede stilling vil du primært beskæftige dig med 
produktion af materiale til vores sociale medier med det formål at 
øge vores brand awareness, lære vores kunder om produkterne og 
generelt være NÜ´s ansigt udadtil.
  

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF
• Udarbejdelse af content videoer på engelsk til sociale medier 
• Udarbejdelse af content til vores B2B kunder på dansk og 

engelsk
• Udarbejdelse af læringsvideoer, stylings tips og andre ideer
• Generelt være ansigt udadtil på de sociale medier

VI FORVENTER AT DU
• Elsker at stå foran et kamera
• Brænder for at lave engagerende og spændende content
• Er modebevidst og følger med i trends og tendenser
• Taler flydende engelsk og dansk
• Er selvstændig, kreativ, produktiv, energisk og initiativrig
 

VI TILBYDER
• Godt arbejdsmiljø
• Skønne kollegaer
• Plads til udvikling 
• Dejlige personalegoder 
• Eget foto studie til produktion af content

ARBEJDSTID
Vi er fleksible i forbindelse med arbejdstid, dog skal det være i 
tidsrummet kl. 8-16. Der er tale om en deltidsstilling med mulighed 
for fuldtid på længere sigt. 

OM NÜ 
Fashion brandet NÜ blev introduceret første gang i Danmark i 
1997. Drømmen var at skabe et univers af sofistikeret, rå og feminin 
mode med den stærke og stilbevidste kvinde i fokus. 

Visionen for NÜ var dengang og er stadig i dag klar; Vi ønsker 
at skabe luksuriøs kvalitetsmode af rå, feminin og sofistikeret 
enkelthed, at drive en sund virksomhed med glade medarbejdere 
og tage socialt ansvar med et fokus på etisk produktion og gode 
arbejdsforhold. 

NÜ blev hurtigt et efterspurgt brand, og kollektionerne forhandles 
i førende modebutikker overalt i Europa, Skandinavien, Canada, 
USA og Australien. 

ARBEJDSSTED OG TILTRÆDELSE
NÜ, Neptunvej 18, 8960 Randers. Tiltrædelse hurtigst muligt.

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?
Søg jobbet ved at sende en videoansøgning, hvor du kort 
laver en video på dansk og engelsk med stylingstips til 
mie@nu-denmark.com
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