m in im u m s ø g e r

kom mun i k ation s p r akt ikan t
v i l du as s is ter e m ed k o mmuni k a t i o ns- o g prre l a t e r ed e op g av er f o r e n mo de vi rk so mhe d i
s t o r u d v iklin g ?
minimum a/s søger en engageret og selvstændig praktikant med flair for kommunikation og sociale medier til
vores marketing- og onlineafdeling i aarhus. tiltrædelse juli/august 2017 og gerne 6 måneder frem.
minimum a/s har travlt, og vi har derfor brug for hjælp i vores marketing- og online-afdeling til at assistere
med de daglige opgaver, der blandt andet indbefatter pr-relaterede opgaver, produktbeskrivelser og
pressemeddelelser, samt håndtering af sociale medier.
din daglige plads i virksomheden vil være i minimum academy. akademiet er et nyt tiltag i virksomheden,
Som skal sikre de bedst mulige forhold for, at praktikanterne kan udfolde sig kreativt. gruppen skal fungere
som en selvstændig enhed, som i tæt samarbejde kan løse opgaver med fokus på kvalitet og nytænkning.
grundtanken er at give minimums praktikanter mulighed for fordybning i arbejdsopgaver, og det bedste
fundament for at få job i den danske modebranche.
praktikforløbet et ulønnet, men du vil få stillet en bærbar pc til rådighed. praktikken er en fuldtidsstilling, men
vi er selvfølgelig fleksible i forhold til dit studie og eventuelle eksaminer.

din profil
•
•
•
•
•
•

du
du
du
du
du
du

er en dygtig formidler og god til at formulere dig skriftligt både på dansk og engelsk
læser en relevant kommunikationsuddannelse
er engageret og kan arbejde selvstændigt
kan fungere i et team og er ikke bange for at komme med nye idéer
har kendskab til photoshop – dette er ikke et krav, men et stort plus
interesserer dig for mode, blogs og sociale medier

arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

forfatning af produktbeskrivelser og pressemeddelelser
håndtering af sociale medier
udarbejdelse af online indhold, herunder nyhedsbreve
udarbejdelse af pr-relaterede opgaver
oversættelser og korrekturlæsning
diverse ad hoc opgaver

vi glæder os til at høre fra dig

har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte torben holt på mail: torben.h@minimum.dk
ellers send din ansøgning samt cv til mette.b@minimum.dk og skriv ”kommunikationspraktikant” i emnefeltet.
samtaler afholdes løbende.

