PR CONNECT SØGER PR PRAKTIKANT
Brænder du for mode og livsstil, og ønsker du at prøve kræfter med PR-arbejde på et
kreativt bureau med en dynamisk hverdag? Så er du måske vores nye praktikant!
Om os:
PR Connect er Danmarks ældste PR bureau inden for mode- og livsstilsbranchen med over 30
års erfaring. Vi har en central beliggenhed i København med 200 m2 showroom. Læs meget
mere på www.prconnect.dk
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:
Opdatering og vedligeholdelse af Sociale Medier
Udarbejdelse af nyhedsbreve
Billedbehandling og visuel opsætning
Udarbejdelse af skriftligt materiale
Kontakt med presse, kunder og influencere
Deltagelse i kundemøder, pressedage m.m.
Udlån til presse
Vedligeholdelse og opdatering af online mediebank (uploade billeder)
Kreativ styling af showroom og opsætning af produkter
Div. ad hoc opgaver
Vi forventer:
Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, marketing,
multimedie eller lignende.
Du er initiativrig, selvstændig og udadvendt
Du skriver korrekt, fejlfrit dansk
Du er indstillet på at tage ekstra fat i travle perioder, fx i forbindelse med pressedage og
modeuge
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til sociale medier og erfaring med
Photoshop.
Praktikforløbet vil bestå af minimum 3 måneder, med opstart august/september 2021.
Stillingen er ulønnet og arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men vi er
selvfølgelig fleksible i forhold til din uddannelse og eksaminer.
Som praktikant hos PR Connect har du stor frihed til at være med til at præge din hverdag. Du
modtager løbende sparring, der er med til at udvikle dine færdigheder, og vi står meget gerne til
rådighed i forbindelse med evt. skoleopgave. Derved håber vi, at du får alle dine drømme opfyldt
om et indblik i mode- og livsstilsbranchen.
Send en motiveret ansøgning + CV med billede til amaliec@prconnect.dk
Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Amalie Christiansen på tlf.: 39 90 51 86
eller på mail: amaliec@prconnect.dk
Samtaler vil blive holdt løbende, så send meget gerne en ansøgning hurtigst muligt.
Vi ser frem til at høre fra dig!
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