
PR-strategier herunder udarbejdelse af skriftligt materiale som nyhedsbreve og

pressemeddelelser

SoMe markedsføring og opsætning af influencer-samarbejder

Kundevedligehold, pitching af idéer og rapportering af resultater

Vedligehold af showroom og mediebank

New bizz

Du har en uddannelse inden for kommunikation, marketing eller lign.

Relevant erfaring inden for PR, mediebranchen og SoMe

Stærke kommunikationsevner både visuelt og skriftligt

Flydende i dansk både tale og skriftligt samt har god forståelse for engelsk

Adobe pakken - særligt Word, Excel, PowerPoint og Photoshop

Det er en fordel, hvis du har erfaring med Mailchimp, Canva, CMS-systemer samt Google Ads

PR & SoMe konsulent

Vi er Danmarks ældste PR bureau inden for mode og livsstil, som har fokus på at sammensætte

løsninger inden for SoMe management, influencer-marketing og klassisk PR. Dine arbejdsopgaver som

PR & SoMe konsulent vil være mange og varierede med mulighed for at sætte præg på egen hverdag.

Stillingen er fuld tid.

Mere specifikt vil dine opgaver inkludere:

Din profil

Du formår at arbejde med forskellige kunder og opgaver samtidigt og er god til at bevare overblikket.

Derudover tør du at tage ansvar, er initiativrig, selvstændig og kan lede opgaver. Du er kreativ med

flair for det visuelle udtryk og har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver. Du har fingeren på

pulsen i en branche i konstant udvikling samt gåpåmod. Du er fleksibel i forhold til arbejdstider under

modeuger, pressedage m.m., og er interesseret i mode, livsstil og gerne indenfor et tredje

brancheområde. Ydermere er du udadvendt, positiv og har lyst til at bidrage til et socialt fællesskab

som del af et mindre team.

Dine kompetencer

Vil du være en del af vores team?

Send din ansøgning og CV til følgende mail: ims@prconnect.dk navngivet ”PR & SoMe konsulent” i

emnefeltet senest medio december.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Inger Marie Siefert på følgende mail:

ims@prconnect.dk

Tiltrædelse

Da vi gerne vil byde dig velkommen hurtigst muligt, holder vi samtaler løbende og ansætter, når vi har

fundet den rette kandidat.
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