Fredericia/erik jørgensen
s ø g e r e n p r & s o m e p r a kt i k a n t

Er du i gang med en uddannelse inden for marketing eller
kommunikation, og vil du hente erfaring fra et af Danmarks
stærkeste designbrands? Så er du måske Fredericias nye
PR & SoMe praktikant.
Vi tilbyder et studierelateret praktikforløb i vores
internationale marketingafdeling på Løvstræde i hjertet
af København K.
Jobbeskrivelse:
⋅ Koordinering af udlån
⋅ Support til PR-teamet ved relevante marketing- og
kommunikationsopgaver, som fx skabe content til
vores SoMe kanaler
⋅ Koordinering af billedmateriale samt udlån til magasiner
⋅ Opdatering af diverse sociale platforme
Din profil:
⋅ Du kan arbejde selvstændig
⋅ Du er designinteresseret
⋅ Du kan kommunikere flydende på dansk og engelsk
⋅ Du har en forståelse for branding, marketing og
kommunikation
⋅ Du har interesse for sociale medier, influencer
marketing og blogs

Vi forventer meget af vores praktikanter, og stiller høje krav
til både ambitioner og passion. Vi går også meget op i, at
forløbet skal styrke dine kompetencer. Du får tildelt en erfaren
mentor, der er din daglige kontaktperson, og som løbende
følger op på din læringsproces gennem praktikforløbet.
Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse, og at
praktikken kan indgå som en del af dit uddannelsesforløb,
eller du er måske nyuddannet og søger praktisk erfaring.
Praktikopholdet er ulønnet og på minimum 4 måneder
med opstart i januar 2021.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og CV eller evt. spørgsmål
til Brand Director Katja Falkenberg på kaf@fredericia.com.
Ansøgninger behandles løbende, vi glæder os til at
høre fra dig.
Om Fredericia
Siden 1911 har den familieejede virksomhed Fredericia
opbygget en stærk tradition af smukt håndværk og
innovativt design udviklet i tæt samarbejde med en kreds
af internationalt anerkendte designere.

