Social media manager studiejob
Er du vild med fashion, shopping, sociale medier, blogging og kommunikation? Vil
du være med til at skabe indhold til vores sociale medier og definere kommunikationen for Danmarks næste store shopping portal.
Om jobbet
• Du kommer primært til at arbejde med vores sociale medier, influencers, og vores blog
• Du kommer til at samarbejde med vores partnerbrands omkring markedsføring
• Du får udbygget dit CV og får en fast indtægt for at gøre noget du i forvejen synes er sjovt
• Du får et dynamisk job med fleksible rammer, hvor du har mulighed for at være opfindsom

De 5 vigtigste om dig
• Du er på forkant med trends både i fashion verdenen og på de sociale medier
• Du er klar til at bruge dig selv som frontfigur udadtil og på sociale medier for Trendmatch
• Du har kort fra tanke til handling og er ikke bange for at opsøge kontakt
• Du er fyldt med idéer og kan selv sætte tiltag i gang og følge dem til døren.
• Du er klar til at komme og sidde med os på vores kontor i Odense mindst 2 dage om ugen

Om Trendmatch
Trendmatch er en fashion-shopping app. Vores vision er at lave den bedste shopping oplevelse på mobil
og skabe en platform hvor man kan inspirere og blive inspireret af hinanden.
Trendmatch er udviklet og drevet af 3 unge fyre fra UCL, Odense, og vores 2 praktikanter. Vi er et startup,
hvilket betyder at du skal have mod på selv at skabe rammerne for din arbejdsplads.

Det praktiske
Lokation: Trendmatch ApS, Seebladsgade 10, Boxen 1. Sal, 5000 Odense C (lige ved banegården)
Ansøgningsfrist + Start : Så hurtigt som muligt. Vi indkalder til samtaler fra slutningen af februar 2019
og besætter stillingen, så snart vi har fundet den rigtige kandidat.
Arbejdstid : ca. 10 timer om ugen, med mulighed for at placere timerne så det passer i dit skema
Aflønning: Du vil blive ansat til en fast timeløn på 110 kr. / timen t vi har fundet den rette.

Send din ansøgning + cv samt en portfolio
Vis dit tidligere arbejde med Sociale Medier, blogging, fashion el., og send til marketingchef, David
Grady, david@trendmatch.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så ring til David, på tlf.: 2639 9574
Du kan læse mere om Trendmatch på www.trendmatch.dk og tjekke appen ud på Appstore.

