
Case: SoMe Content Creator hos
Camille Brinch Jewellery
Tusind tak, fordi du viser interesse for stillingen som SoMe Content Creator.

Vi tror på, at en ansøgning via en case giver os en langt bedre forståelse af dig, og hvordan
du vil gå til opgaven, end en almindelig ansøgning. Samtidig får du også med det samme en
oplevelse af, hvad det faktisk er for nogle opgaver, du kommer til at arbejde med.

I casen lægger vi vægt på din evne:

- til at være kreativ
- til at producere videomateriale til SoMe
- til at skabe en fortælling om et produkt
- til at tage billeder, der inspirerer
- til at skrive tekster til SoMe

Casen er fiktiv og skal udelukkende bruges til at give dig de bedste forudsætninger for at
vise os, at du er den helt rette til jobbet.

Casen består af 3 opgaver, som alle skal vedhæftes sammen med dit CV, når du sender din
besvarelse.

Casen skal gerne kunne løses på et par timer, og skal ses som et alternativ til den
traditionelle ansøgning, som du ikke skal lave. Casen skal laves af dig selv, og du må gerne
gøre brug af statister, som fx en ven eller veninde.

Dine besvarelser skal gemmes som gængse filtyper for videoer (.mp4, .mov), billeder (.jpg,
.png) og tekst (.docx, .pdf).

Har du spørgsmål til casen, er du velkommen til at skrive til Daniel Brinch, Direktør og CMO,
på daniel@camillebrinch.dk eller ringe på 51880981 hver dag mellem 08-22.

Din casebesvarelse og CV kan sendes her

Vi glæder os til at se din casebesvarelse!

Vigtigt
Når du besvarer casen, skal du tage udgangspunkt i et valgfrit fashion eller beauty
brand/produkt, som du har derhjemme. Det skal være et brand/produkt, som du kan tage
video og billeder af, og hvor du mener, at du kan skabe noget inspirerende indhold om det
valgte brand/produkt.

For nemhedens skyld omtaler vi i casen dit valgte brand/produkt for “DREAM”

https://forms.clickup.com/f/4bndb-15948/49L1ESSZ5RYGU1ZUOP?Position=Growth%20-%20Fulltime%20-%20SoMe%20Content%20Creator%20-%202022-01


Scenen sættes
Tillykke!

Du er lige blevet ansat hos firmaet bag DREAM, som deres nye SoMe Content Creator - et
job, som du altid har drømt om.

På din første arbejdsdag mærker du hurtigt alles ambitiøse og passionerede tilgange til
deres arbejde, og det går hurtigt op for dig, at du er landet det helt perfekte sted.

Her går deres sociale medier nemlig ikke bare ud på at vise produktbilleder og rabatter -
men derimod om at inspirere og fortælle historierne bag om produkterne. De tænker
langsigtet og vil gerne bygge en kæmpe global succes. Du elsker det!

Firmaet lancerer meget snart et helt nyt produkt - og din første opgave bliver at lave
inspirerende indhold til deres sociale medier for produktet til lanceringen.

Størstedelen af DREAMs følgere er fra udlandet. Så alt tekst på videoerne og til billederne
skal laves på engelsk.

Deadlinen er stram, så du må hellere komme i gang!



Case 1: Den virale TikTok video
Firmaet bag DREAM har for nyligt startet deres TikTok op.

Men der er ikke rigtig sket noget derinde.

Derfor bliver din første opgave at lave 1 stk. TikTok på mellem 5 og 15 sekunder, der viser
DREAM på en inspirerende måde.

Din CMO kommer med et eksempel på en video fra Barbara Kristoffersen, der er gået viralt
på TikTok, som du kan lade dig inspirere af.

Det er den her TikTok:
https://www.tiktok.com/@barbarakristoffersen/video/7030399620584885510

Men CMO’en nævner også, at det er helt op til dig, hvordan du laver din TikTok. Den skal
bare være inspirerende og trække på noget af det, som andre virale TikTok videoer har.

Formålet er nemlig, at den skal blive set af så mange mennesker som muligt.

Din opgave
- Lav 1 stk. inspirerende TikTok på mellem 5 og 15 sekunder, der skal gemmes som

video.
- Beskriv med dine egne ord hvorfor du har valgt at lave den, som du har.

https://www.tiktok.com/@barbarakristoffersen/video/7030399620584885510


Case 2: Fortællingen på Instagram
Story
Lanceringen af det nye produkt fra DREAM kan ikke klares kun med én TikTok video.

Derfor har du også fået som opgave at lave en storyline til deres Instagram, hvor det nye
produkt skal vises for første gang over for virksomhedens følgere.

Det skal være en storyline som inspirerer, men som også fortæller følgerne om hvorfor de
skal glæde sig til det nye produkt, så de får lyst til at købe det, når det kommer.

Din opgave
- Lav 1 stk. storyline bestående af 3-10 enkelte stories. Det kan være videoer eller

billeder. Det er op til dig.
- Hver story gemmes enkeltvis og navngives “story-1”, “story-2” osv…

- Beskriv med dine egne ord hvorfor du har valgt at opbygge storylinen, som du har
gjort.

Info: Hvad er en storyline?
En storyline består ofte af 3-10 stories, som kommer efter hinanden på Instagram Stories, og
som fortæller en sammenhængende fortælling. Hvis du fx følger en influencer, og de laver
en fortælling over flere stories - så er det en storyline.



Case 3: Opslaget på Instagram Feed
Hele teamet er ellevilde med det content, du har lavet. Sådan!

Det sidste der mangler, er nogle billeder af det nye produkt fra DREAM til et opslag på
Instagram.

Opslaget skal fremvise produktet og fortælle, hvad der gør det helt specielt. Hvorfor skal
man købe lige præcis dét her produkt, og ikke et fra konkurrenten?

Opslaget skal være en karrusel med 2-5 billeder og en dertilhørende tekst.

Din opgave
- Lav 1 stk. karrusel-opslag til Instagram feed med billeder og tekst

- Gem billederne og navngiv dem “Instagram-1”, “Instagram-2” osv…
- Vedlæg teksten sammen med din casebesvarelse

- Beskriv med dine egne ord hvorfor du har valgt at lave feed-opslaget lige præcis,
som du har gjort det.


