i n t e r n at i o n a l p r & s o c i a l m e d i a m a n a g e r
Kunne du tænke dig at blive en del af en international virksomhed,

Rejsedage:

der arbejder med nogle af verdens mest kendte designikoner?

Der må påregnes fleksibilitet i forbindelse med events og andre

Vi søger en International PR & Social Media Manager, som kan

brand- aktiverende indsatser, ligesom der i perioder kan være rejsedage

bidrage til Fredericias fortsatte udvikling og vækst på det globale

i forbindelse med messer og presseture.

marked.
Om dig:
Jobbet:

•

Som international PR & SoMe Manager er du ansvarlig for udvikling

3-5 års erfaring fra internationalt designbrand, gerne i premium
-segmentet

og eksekvering af Fredericias PR-, SoMe- og eventstrategi. Du

•

Dansk, engelsk og gerne tysk på højt niveau i både skrift og tale

kombinerer strategisk forståelse med kreativ eksekvering, elsker at

•

Solid viden om design

skabe resultater og holder fokus på, hvor og hvornår den gode historie

•

Udadvendt teamplayer og god til at kommunikere, også i større

kommunikeres bedst muligt. Vi forventer, at du er struktureret, har
en flydende pen samt en professionel og udadvendt attitude. Du er

forsamlinger
•

Solidt internationalt netværk (journalister, bloggere, stylister)

”networker by nature”, opsøgende og vedholdende. Du fungerer i en
hektisk hverdag og kan holde mange bolde i luften - og så har du

Ansøgning:

selvfølgelig dit internationale netværk i orden.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Brand Director Katja
Falkenberg på kaf@fredericia.com.

Opgaver:

Ansøgning bedes sendt til job@fredericia.com senest 15. november

•

2018.

Udarbejdelse og eksekvering af international kommunikationsstrategi, herunder pressemeddelelser, nyhedsbreve, pressepitch,

•

messer, pr-events etc.

Arbejdssted:

Proaktiv kontakt til dansk og international presse, bloggere,

Løvstræde 1, 1152 København K

stylister, influencers etc.
•

Ansvarlig for strategi og drift af diverse SoMe-platforme

Om Fredericia:

•

Tekstproduktion til div. materialer, som fx invitationen, kataloger,

Fredericia er en familieejet virksomhed, som siden grundlæggelsen

nyhedsmails, website etc.

i 1911 har skabt en stærk tradition for smukt håndværk og innovativt

Kontakt til eksterne samarbejdspartnere ifm. brand collaborations,

design i tæt samarbejde med en kreds af internationalt anerkendte

tekstforfatning af større publikationer etc.

designere. Virksomheden har hovedkontor i Fredericia og showroom

•

Vedligeholdelse og udvikling af international kontaktdatabase

i København, og vi arbejder internationalt med egen salgsorganisation

•

Håndtering af udlån

i Nordeuropa samt forhandlere og distributører globalt.

•

