Er du den nye praktikant hos CERISE, som kan sætte cherry on top på
fester og events?
Vi er CERISE - et festligt univers med masser af hjælp, inspiration og stemningsgivende produkter til bryllup, events,
firmafester og andre glade begivenheder. Vi søger en praktikant, som er god til at koordinere og planlægge, har øje for
æstetik og råd tråd - og elsker at have mange bolde i luften. I denne rolle vil du hjælpe til med både at planlægge,
koordinere og pynte op. Du vil være rigtig vigtig for os i sommerperioden, hvor vi har forrygende travlt, så du skal
være klar på løbe stærkt, arbejde hårdt og have det sjovt!
Dine arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Planlægge og koordinere diverse events, herunder opfølgning på kunden og diverse leverandører.
Koordinering af events på dagen - fx sikre at tidsplanen bliver overholdt, følge op på leverandører, osv.
Oppyntning til diverse events - fx opdækning af borde, oppyntning af selfiestation, venue og omgivelser.
Pakke ordrer til kunder, herunder udlejningsprodukter og salg fra vores festlige webshop.
Tage flotte billeder af nye produkter til vores webshop samt skrive produktbeskrivelse hertil.
Besvare mails fra kunder og leverandører.

Vores forventninger til dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har interesse og forståelse for markedsføring på de sociale medier.
Du er kreativt anlagt – måske du interesserer dig for mode- og eventbranchen.
Du kan håndtere flere opgaver på en gang uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Du er med fordel dygtig med et kamera og kan få flotte billeder i kassen til webshoppen og sociale medier.
Du kan med fordel arbejde i Photoshop og InDesign.
Du har med fordel gode skriveegenskaber.
Du er selvstændig og engageret – både ved skrivebordet og i marken.
Du er en festlig personlighed med et smil på læben.
Du er fleksibel - nogle dage vil foregå i Hjørring og andre dage vil du arbejde selvstændigt hjemmefra. Du skal
forvente en del weekendarbejde (primært lørdage, hvor de diverse events afholdes).

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•

Mulighed for at få et stort ansvar og masser af indflydelse.
Mulighed for at teste og eksperimentere med kreative ideer.
Stor fleksibilitet i arbejdstider.
Et festligt miljø med højt til loftet, hvor alt er muligt.
En plads på vores iværksætterrejse, hvor to arbejdsdage aldrig er ens!

Send os en ansøgning med billede og CV til hello@bycerise.dk inden d. 1. marts 2020 – vi holder samtaler i uge 11.
Skriv ”Praktik” i emnefeltet i mailen. Lad os vide, om du har mulighed for opstart i juni, da vores højsæson ligger fra
juni til august. Praktikforløbet er med base i Nordjylland i Hjørring. Det vil blive et fuldtidspraktikforløb, som er
ulønnet. Skæve arbejdstider og aftenmøder er en del af vores hverdag, men som udgangspunkt er arbejdstiderne
mandag til fredag kl. 9-16.30 og evt. lørdage kl. 9-17.00. Vores virksomhed er fleksibel, så vi sammensætter et skema,
der passer for dig og os :-)
Ved spørgsmål er du velkommen til at ringe til Pernille på 28 90 06 31 eller Anna på 40 56 93 63.
Læs mere på vores hjemmeside www.bycerise.dk og på vores Instagram @by_cerise.
Kærligst,

Anna & Pernille

