PR- og Showroompraktikant
Gestuz søger en fuldtidspraktikant til kontoret i København med opstart hurtigst
muligt og 3-6 måneder frem. Du vil assistere vores PR Manager i arbejdet med PR og
showroomet og indgå i et team på 4, der løber stærkt og arbejder dedikeret med PR- og
marketing i et uhøjtideligt og kreativt miljø.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt have showroomet som omdrejningspunkt og vil bestå af:
•

Håndtering af kollektioner, herunder op- og nedpakning

•

Registrering af samples, udlån og retur

•

Udsend til ind- og udland

•

Tracking af resultater og rapportering

•

Opdatering af kontaktdatabase og imagebank

•

Styling og visual merchandising af showroom

•

Assistere ved pressedage og events

Profil:
Vi søger en ansvarsfuld og struktureret profil, som arbejder selvstændigt og dedikeret med sine opgaver. Du er
handlekraftig og er ikke bange for at tage fat. Vores showroom har mange besøgende, og det er derfor et must, at du
er imødekommende og serviceminded. Du skal være indforstået med, at praktisk arbejde udgør en stor del af jobbet,
og at der kan forekomme overarbejde i travle perioder. Du skal have en naturlig interesse for mode og være opdateret
på de danske medier, print såvel som digitale, samt influencers. Du skriver og taler fejlfrit dansk og engelsk.

Vi tilbyder
•

En dybdegående indsigt i arbejdet med PR, kommunikation og branding hos et dansk modebrand i vækst

•

Et alsidigt arbejdsmiljø med søde og professionelle kollegaer

•

Mulighed for at etablere et stærkt netværk i branchen

•

Professionel og personlig udvikling

Kontoret er beliggende på adressen Store Kongensgade 95, 1264 København K.
Stillingen er fuldtid, og praktikforløbet er minimum 3 måneder. Opstart er hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende,
så send din ansøgning allerede i dag. Har du spørgsmål vedrørende praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte
Head of Marketing & PR, Christiane Hagger på +45 21127405
Send din ansøgning til ch@gestuz.com. Mærk din ansøgning ”PR- og showroompraktikant.”

