ONLINE SALG OG MARKETING PRAKTIKANT
MED FLAIR FOR MODE OG DIGITALE MEDIER
Er du modeinteresseret, og ved du hvad der rører sig på de digitale medier? Så er det måske dig, vi
står og mangler. Vi søger en praktikant til vores Online afdeling, som kan supportere vores Webshop
Manager med driften af byoung.com.
ARBEJDSOPGAVER
• Udarbejdelse af stylebeskrivelser
• Visuel merchandising af shoppen
• Klargøring af kollektioner til fotoskydninger herunder dampning af tøj og opbøjling
• Deltagelse i fotoskydninger
• Ansvar for call-sheets, hotelbooking og koordinering med modelbureau
• Supportere på kampagnekalender
• Afstemme styles til SoMe content med marketing
• Afsendelse af tøj til bureau
• Ad hoc-opgaver
KVALIFIKATIONER
• Under uddannelse på relevant videregående uddannelse
• Interesse for mode er et absolut must
• Kreativt mindset med flair for tekstforfatning
• Skriver fejlfrit dansk og engelsk
• Kendskab til Adobe pakken er en stor fordel
DIN BAGGRUND
• Interesseret i mode og modebranchen
• En æstetiker med en god sans for produktivitet og effektivitet
• Ikke bange for at tage fat og praktisk arbejde
• Følger tingene til dørs
• Klar på at komme med bag kulissen i en stor dansk modekoncern
Stillingen er på 37 timer og ulønnet. Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Sanne Bisp Agersnap på tlf: +45 7943 3059.
Ansøgningsfrist: 26. april 2019 - men da vi behandler ansøgningerne løbende, bedes du sende din ansøgning 		
		
hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Online praktikant”.
Tiltrædelse:
Efter aftale
Arbejdssted: Vejle

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina
samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

