
ROSEMUNDE PR & MARKETING 
PRAKTIK ANT TIL E- COMMERCE B2C

Hos Rosemunde søger vi en praktikant til vores PR & Marketing afdeling, der 

kan være med til at formidle Rosemundes historie på bl.a. de sociale medier 

samt webshop og derved skabe en endnu stærkere digital tilstedeværelse. Du 

bliver en del af vores PR & Marketing team og skal være med til at sikre og 

støtte vores PR & Marketing strategi.

DI N U DDA N N E L S E 

Du er i gang med din yndlingsuddannelse og søger en praktikplads hvor du 

kan arbejde selvstændigt, og være med lige fra ideudvikling, planlægning, 

gennemførsel, analyse til rapportering. Du kan lide at være en del af et team, 

men du arbejder også både godt og effektivt alene. Du motiveres af at se 

succesfulde resultater af din indsats. Du er ivrig efter at afprøve alt det du 

har lært, og intereseret i at lære mere. Ligeledes er du fortrolig med Adobe 

Creative, med fokus på InDesign, Photoshop og Premiere Pro.  

JOB B E S K R I V E L S E 

• Udarbejdelse af fotomateriale til SOME samt planlægning af opslag 

• Levere relevant fotomateriale til online kampagner 

• Håndtere henvendelser fra kunder på de sociale medier 

• Forfatte produkttekster, også til SEO optimering 

• Deltage aktivt i processen omkring udarbejdelse af nyhedsbreve til vores  

 webshop  

• Assisterer på foto shoots 

• Skabe små produktvideoer til IG, Youtube og Facebook

…og mange andre spændende opgaver, der knytter sig til den digitale 

forretningsplatform i en international modevirksomhed i vækst. 

K VA L I F I K AT ION E R 

• Du er opsat på at forstå vores DNA og arbejde i den ånd 

• Du er ambitiøs, arbejdsom, positiv, initiativrig og grundig 

• Du kan lide at arbejde med visuel og skriftelig content  

• Du har sans for at arbejde med styling samt tage billeder. Måske har du så  

 meget flair for det, at du bruger dig selv som model på billeder til vores  

 online platforme. 

• Dine skriftlige sprogkundskaber er gode på engelsk og dansk 

• Det er en fordel hvis du har erfaring med opgaverne fra lignende   

 stillinger

V I  T I L BY DE R DIG: 

• Et praktikforløb på minimum 4 måneder, gerne fuldtid 

• En alsidig arbejdsplads med ansvar, indflydelse og spændende   

 udfordringer 

• En spændende praktikplads i en virksomhed i stor udvikling 

• En dynamisk hverdag med en stor kontaktflade 

• En attraktiv, engageret og travl arbejdsplads med fokus på ambitioner

A N S Ø GN I N G:  

Arbejdssted er Rosemunde Aps, Staktoften 2, 2950 Vedbæk.Send venligst 

ansøgning samt CV med billede til job@rosemunde.com og skriv i emnelinje 

”Praktikant SOME”. Vi afholder løbende samtaler. Hvis du har spørgsmål til 

ovenstående, er du velkommen til at kontakte PR & Marketing Manager,  

Tina Schjerning på mobil 4245 1522.

Vores mission hos Rosemunde er “a luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt lige fra design og messer til kundeservice i butikkerne. Rosemunde har en webshop samt 

butik i Charlottenlund. Derudover eksporterer Rosemunde til 24 lande, og vores kollektioner er præsenteret i mere end 1500 butikker verden over. Læs mere på www.rosemunde.com.


