
Ønsker du også at se en ændring i måden hvorpå tøj- og tekstilbranchen drives i dag? Vil 

du hjælpe os med at samle trådene og omsætte vores indsatser til værdifuldt indhold? Så 

læs videre! 

Vi er på udkig efter en skrivekyndig, strategisk tænkende, selvstændig og SoMe-kompetent 

praktikant, der kan løfte vores kommunikation til nye højder. Praktikforløbet er med opstart 

til slut januar og skal gerne vare op til 6 måneder - perfekt for dig der skal i studiepraktik.

KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT SØGES! 
I Tænketanken Tekstilrevolutionen

Hvad medbringer du af kompetencer?
Du kommer til at tage del i den daglig planlægning og eksekvering af kom-

munikationsindsatser på vores SoMe kanaler, web og via vores nyhedsbrev.

Øverst på vores ønskeliste til din profil og færdigheder står at:

• 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 (In-Design & Illustrator).

• Du har mod på at give dig i kast med alt det, du ikke har prøvet før.

• Du har erfaring med, eller mod på at begive dig ud i pressemeddelelser, 

webudvikling og SEO



Hvad er Tænketanken 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 dét mål at industrien skal påvirke både verden og mennesker positivt i 

stedet for negativt. Selvom vi endnu er små, har vi skarpe holdninger, og er 

ambitiøse på både politikernes, branchens, forbrugernes og egne vegne.

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.

Lyder det spændende? 

Og kan du sætte hak ved de fleste kompetencer på vores ønskeliste?              

Så send en ansøgning og dit CV til marie@tekstilrevolutionen.dk.

Ansøgningsfrist: 26. november.  

Har du spørgsmål til ovenstående, så kan du kontakte Marie.

Mail: marie@tekstilrevolutionen.dk. 


