HUMØRFYLDT OG KREATIV MARKETINGPRAKTIKANT
BTX Group A/S i Brande søger en kollega, der interesserer sig for mode
og som brænder for at arbejde med markedsføring og kommunikation.

Jobbet
Du kommer til at indgå som en vigtig del af et stærkt marketingteam, der arbejder med markedsføring og
kommunikation af vores brands. Dine primære arbejdsopgaver vil være at udarbejde og formulere gode salgstekster
til alle tøjmærker samt udbygge og analysere vores tilstedeværelse på SoMe. På Facebook og Instagram vedligeholder
du den sociale medieplan samt udarbejder opslag i InDesign, planlægger annoncering, besvarer kundehenvendelser,
koordinerer konkurrencer mv.
Herudover er der ad hoc opgaver i afdelingen, hvor du får mulighed for at assistere os med spændende e-commerce
opgaver til vores kommende webshop, samt eksempelvis udvikle og optage film til sociale medier og nyhedsbreve.
Endelig skal du hjælpe med at finde de helt rigtige accessories til fotoshoots, og du får også mulighed for at deltage
på fotoshoots.
Din profil







Du studerer indenfor kommunikation, marketing, medie, eksempelvis Markedsføringsøkonom,
Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling, Professionsbachelor i Handel og Markedsføring
Du er velformuleret og kan skrive inspirerende salgstekster samt forstår betydningen af de rette ord
Du er initiativrig og en selvstarter, der interesserer sig for at udvikle sit eget projekt
Du er selvstændig, målrettet og struktureret i dit arbejde
Af natur er du ansvarsbevidst, udadvendt og serviceminded
Kendskab til Adobe programmer og evt. Navision er et plus

Vi tilbyder
Hos BTX Group vil du få en spændende, lærerig og udfordrende praktikplads i et travlt og uformelt miljø, hvor
selvstændighed, godt humør, team spirit og det at være klar til at hjælpe hinanden er en vigtig del af hverdagen.
Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt i august 2019, og din praktikperiode skal minimum vare 12-13 uger og gerne
med forlængelse 8 uger. Vi er indstillet på at aftale fleksibel arbejdstid ifm. den sidste del at praktikperioden ifm.
hovedopgave. Du vil i praktikperioden være en del af vores frokostordning og få betalt denne.
Interesseret?
Så send hurtigst muligt din ansøgning og CV til Marketingchef Charlotte Mikkelsen på chmi@btx.dk
Vi ønsker afklaring, så snart det er muligt og inviterer til samtaler løbende. Vi glæder os til at høre fra dig.
BTX Group A/S . Nordlundvej 1 . 7330 Brande . Tel 9642 4242 . btx-group.com

