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PR- OG KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT TIL MILLION
ANSØGNINGSFRIST:
FREDAG D. 13. OKTOBER 2017

Million søger pr. 1. november 2017 en praktikant, som kan
assistere med opgaver inden for PR, sociale medier og
kommunikation.
—
Designvirksomheden MILLION forener gedigent håndværk
udført i uovertrufne materialer med ikonisk, funktionelt design af
høj kvalitet og et skarpt øje for skandinavisk minimalisme.
MILLION blev etableret af Jens Kajus og Claus Jakobsen i 2015
og virksomheden står bag en række møbler, belysning og accesories. Udover designteamet in-house samarbejder MILLION
med en lille gruppe designere og arkitekter.
Som PR- og kommunikationspraktikant består dine primære
arbejdsopgaver i at:
•
•
•
•
•
•
•

Assistere ved forskellige opgaver inden for PR,
marketing og digital kommunikation
Proaktiv kontakt til danske og internationale medier, 		
bloggere og stylister
Udsende nyhedsbreve samt overvåge diverse medier
Assistere til events og arrangementer
Ansvar for udlån og retur til/fra pressen
Assistere med vedligeholdelse af vores SoMe
databaser
Diverse ad hoc opgaver

Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, marketing, design eller
lignende. Du er interesseret i og har kendskab til interiør- og
designbranchen og PR, du er velbevandret i sociale medier og
tryg ved at skulle skrive og tale engelsk på daglig basis. Vi er et
lille dynamisk og passioneret team, som giver plads til initiativet
og den gode idé - så har du den, er du den helt rette for os.
Praktikperioden løber ml. 3-6 måneder og er ulønnet. Vi forestiller os, at du er på kontoret ca. 2 dage ugentligt, men mere
er også muligt. Arbejdspladsen er Millions skønne showroom
beliggende på Otto Busses 5A, 2450 København SV.
Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen eller mener, den
kunne være noget for dig, så send en mail til :
jens@millioncph.com. Skriv “praktik” i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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