Kommunikations- og SoMe

Praktikant

Vil du hjælpe os med at samle trådene og
omsætte vores indsatser til værdifuldt indhold?
Kommunikations- og SoMe praktikant hos Tekstilrevolutionen
– Danmarks første tekstilpolitiske tænketank
Ønsker du også at se en ændring i måden størstedelen af tøj- og tekstilbranchen køres på i dag? Og
vil du hjælpe os med at samle trådene og omsætte vores indsatser og til værdifuldt indhold?
Hvis du kan svare ja til det, så er vi gjort af samme stof.
Vi er på udkig efter 1-2 skrivekyndige, selvstændige og SoMe-kompetente kommunikationspraktikanter, der
deler vores ønske om at skubbe udviklingen i så bæredygtig en retning som muligt, og kan løfte vores
kommunikation til nye højder. Praktikforløbet er med opstart til september og kan vare op til 6 måneder perfekt for dig der skal i studiepraktik.

Hvem er Tekstilrevolutionen

Tekstilindustrien er en branche med fart på. Gennem fast fashion bliver der pumpet nyt tøj ud i et utal af
sæsoner, men i disse år er der samtidig en grøn bevægelse i gang. Vi arbejder for at skabe en forandring i
tekstilbranchen med målet om, at industrien skal bidrage med et positivt aftryk på både verden og
mennesker. Selvom vi endnu er små, har vi skarpe holdninger, og er ambitiøse på både politikernes, branchens,
forbrugernes og egne vegne. Du kan læse mere om os her.

Dine opgaver og kompetencer

Sammen med Iben, vores kommunikationsansvarlige, kommer du til at tage del i den daglige planlægning og
eksekvering af kommunikationsindsatser på vores SoMe kanaler, web og via nyhedsbreve.
Øverst på vores ønskeliste til din profil og færdigheder står:
•
•
•
•
•
•

Du færdes hjemmevant på sociale medier
Du er skrivelysten, kreativ og god til at formulere dig på dansk og engelsk
Du har en god sans for visuelle virkemidler og har gode grafiske evner (Adobe-pakken).
Du har erfaring med at optage og redigere videoklip.
Du har mod på, at give dig i kast med alt det, du ikke har prøvet før.
Har du erfaring med eller mod på at begive dig ud i pressemeddelelser, webudvikling og SEO, er det et plus.

Hvordan vi arbejder

Vi er en organisation med flad struktur. Der er højt til loftet, og der er altid plads til nye ideer. Udvikling er
vigtigt for os - både for organisationen og hos den enkelte. Derfor både støtter, hjælper og lærer vi af
hinanden på tværs af fagligheder. Vores arbejdsflow og opgaver er meget forskellige, derfor er der mulighed
for både at arbejde hjemmefra og i vores lokaler på Nørrebro.
Er du interesseret, så send en ansøgning og dit CV til: iben@tekstilrevolutionen.dk.
Ansøgningfrist: Søndag d. 25. juli.
Vi glæder os til at møde dig til en digital samtale, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende. Samtaler holdes
løbende. Har du spørgsmål til ovenstående, så kan du kontakte Iben Gravesen på
iben@tekstilrevolutionen.dk frem til mandag den. 19 juli, hvor hun går på ferie.

