
Er du vores nye SoMe & Content Creator? 
Kan du skabe festligt content, som kan være med til at inspirere vores 32.000 følgere på Instagram? Er du en 

ambitiøs og erfaren Content Creator, der kan øge salget og som interesserer sig for influencer marketing? Hvis 

ja, så er det måske dig, vi leder efter. Til gengæld tilbyder vi en plads på en spændende iværksætterrejse i 

rivende udvikling! 

Vi er CERISE – et lyserødt univers fyldt med festpynt, balloner og konfetti! Vores brand er i rivende udvikling, og 

derfor søger vi nu en SoMe & Content Creator, der kan tage CERISE til det næste niveau. 

Lidt om dig: 

Vi søger en holdspiller, der kan udarbejde og eksekvere en SoMe-strategi. En medarbejder som tager ansvar 

for egne opgaver og bliver motiveret af udfordringer og udvikling. Det er afgørende, at du er erfaren med 

Instagram og måske har du allerede god erfaring med at være ”på” i fx stories og reels på Instagram.  

Du er entreprenant og den fødte digitale købmand! Du følger med og er nysgerrig på trends og tendenser 

inden for digital teknologi og SoMe udvikling. Du har solid erfaring med Instagram generelt og kan håndtere 

den kreative del af opgaven såvel som den kommercielle og strategiske del. 

Du færdes hjemmevant med daglig post, stories, reels og evt. live videoer. Du kan jonglere kampagner og 

deadlines, analysere data og performance, samt tage ansvar og kan arbejde tæt med vores eksterne 

samarbejdspartnere herunder vores Google Ads og Facebook annoncering.  

Dertil har du også stor flair for æstetik, er interesseret i mode og design og brænder for den røde tråd. Du vil i 

den forbindelse arbejde tæt sammen med vores E-commerce ansvarlig, så der altid er en rød tråd i 

fortællingerne om vores brand og vores produkter mellem webshop og SoMe-kanaler. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

• Producere dagligt content som skaber inspiration på vores Instagram profil (post, story, reels) 

• Løbende rapportering af data og performance til CEO 

• Udarbejde nyhedsbreve i Mailchimp med ugentlig udsend 

• Udarbejde og eksekvere en contentplan 

• Primær koordinator af Influencer samarbejder  

Vi forventer at: 

• Du brænder for SoMe og at skabe godt og inspirerende content 

• Du er superbruger på Instagram 

• Du er præsentabel og udadvendt, da du vil være et ansigt udadtil på de sociale medier 

• Du er velformuleret både på skrift og mundtligt 

• Du er ansvarsfuld, struktureret, mødestabil og arbejdsom 

• Du har vindermentalitet, da vinderkulturen i virksomheden har en stor indvirkning på vores fremdrift og 

målsætninger – du er klar på at blive en del af et team, hvor resultater også afhænger af dig 

• Du er en teamplayer, og forstår at sammenhold er en væsentlig del af vores dagligdag i en lille 

virksomhed 

• Du elsker at fejre succeser og gode kundeoplevelser! 

Vi tilbyder: 

• En uformel og sjov hverdag med fart over feltet, masser af balloner og smil på læben 

• Et fagligt ambitiøst og inspirerende miljø med fokus på din faglige og personlige udvikling 

• En plads på en iværksætterrejse med masser af muligheder for at få ansvar, forme virksomheden, 

teste kreative idéer og præge din egen hverdag 

• Ambitiøse, dedikerede og glade kollegaer med holdånd  

 



Ansættelsen er på 37 timer/ugen med opstart snarest muligt, og jobbet har base på vores lager og kontor i 

Støvring, Nordjylland. 

Send din ansøgning og dit CV som PDF med emnefelt: ”SoMe & Content Creator” til jobs@bycerise.dk. Vi 

behandler ansøgninger løbende.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte CEO Pernille Ussing på 28 90 06 31. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


