
STUDIEMEDARBEJDER — MARKETING

JOBBET
I jobbet som studiemedarbejder bliver du en del af en spændende 

organisation, hvor kvalitet, kreativitet og innovation er i højsædet. 

Struktur, selvstændighed og evnen til at tage ejerskab vægtes højt, 

og du hjælper gerne dine kolleger på tværs af Matinique-teamet. 

Du har en proaktiv og problemløsende tilgang til dine 

arbejdsopgaver, og du er klar på at tage nye udfordringer op. 

ARBEJDSOPGAVER
— Håndtering af lookbilleder og packshots (PIM & DAM)

— Assistere ved sæsonbestemte marketingaktiviteter

— Forberede, steame og klargøre til fotoskydninger

— Håndtering af samples og PR-udlån

— Vedligehold af imagebank (Kontainer)

— Hjælpe med planlægning og håndtering af SoMe

— Diverse ad hoc-opgaver i marketing

KVALIFIKATIONER
— Du er ansvarsfuld, struktureret og positiv

— Du trives med forskellige opgavetyper i et dynamisk miljø

— Taler og skriver flydende dansk og engelsk

— Du er interesseret i SoMe, primært Instagram og Tiktok

— Du har en naturlig interesse for mode og livsstil

ERFARING
Du arbejder målrettet og sætter en ære i at levere høj kvalitet i dit 

arbejde. Du er positiv, energisk, udadvendt og proaktiv, og du bevarer 

overblikket i hektiske situationer. Desuden er du ansvarsbevidst, 

har sans for detaljen og en hjælpsom teamplayer. Du behersker dansk 

og engelsk, og har let ved at lære IT-systemer at kende, da du kommer 

til at arbejde i programmer som PIM, DAM & Kontainer (erfaring med 

disse er ikke et must).

TEAMET
Matinique er en spændende virksomhed i udvikling, og du 

vil blive en del af en dynamisk afdeling med en uformel 

omgangstone og et stort fokus på teamwork. Du vil have 

din daglige arbejdsgang i vores historiske lokaler i 

Kanonbådsskurene på Holmen i København. 

Finder du jobbet interessant, bedes du sende ansøgning 

og CV til — jobs@dkcompany.com 

Jobbet er 15-20 timer om ugen.

Samtaler vil foregå løbende og tiltrædelse er hurtigst muligt. 

Mærk ansøgningen ”Studiemedarbejder Marketing Matinique”. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Amalie Holm på amho@dkcompany.com.


