
At du har en skarp og kreativ pen, der kan formidle historier og stemninger, som engagerer
målgruppen. Det er vigtigt, at du kan bevæge dig ubesværet mellem dansk og engelsk.
At din SoMe-værktøjskasse er godt opdateret, så budskaberne når bredt ud.
At du er visuelt skarp og tænker kommunikation både i sprog og billeder.
At du har en god trendforståelse, og at du interesserer dig for og holder dig opdateret på
mode- og livsstilsbranchen.

SoMe-manager / Tekstforfatter
Vil du være med til at fortælle historien om Pernille Corydon Jewellery?

Vi har travlt på hovedkontoret i Haderslev, hvor vi arbejder målrettet på at sørge for, at vores
digitale univers matcher og understøtter Pernille Corydons smykkeunivers. Vi leder derfor efter en
dygtig og kreativ SoMe manager og tekstforfatter. 

Kan du pendle problemfrit mellem at fortælle vores brands historie på både dansk og engelsk, og
taler du samtidig flydende Instagram´sk? Så er du måske vores nye SoMe manager/tekstforfatter. 

Du bliver en del af et lille marketingteam, hvor kreativitet og samarbejde er i højsædet, og med
store ambitioner om at udvikle brandets fortælling og tone-of-voice. 

Dine arbejdsopgaver

Overordnet får du ansvar for, at vores SoMe-arbejde både er visuelt flot og velskrevet. Det
indebærer følgende arbejdsopgaver:

Skrive tekster både på dansk og engelsk til:
SoMe-platforme. Vi er pt til stede på Facebook og Instagram.
Ugentlige nyhedsbreve 
Webshop (fx indholdssider, kollektionstekster og produktbeskrivelser)
Skrive tekster til vores trykte marketingmateriale, produktkataloger og trykte annoncer

Publicere SoMe-opslag samt svare på kundehenvendelser
Udsende ugentlige nyhedsbreve til både B2B-forhandlere og B2C-kunder 

Vi leder efter en visuel stærk profil, som forstår, hvordan et billede spiller sammen med en tekst.
Du skal have øje for, hvad der gør et billede godt, og du skal have talent for at vælge det helt
specielt gode billede ud af en hel fotoserie. Billedmateriale bliver produceret løbende, så du har
en stor billedbank til rådighed. 

På vores ønskeliste til en ny medarbejder til vores marketingteam står primært:

Dine vigtigste kompetencer



Det er en fordel, hvis du har en eller flere af nedenstående kompetencer: 

Teknisk indsigt i trends og algoritmer på Facebook og Instagram (evt. TikTok) samt
annonceopsætning.
Grafiske kompetencer, da du skal have øje for samspillet mellem tekst og billede.
Erfaring med produktion og udsendelse af nyhedsbreve og marketing automation.

Din profil

Din uddannelse er ikke afgørende for os. Det er dog et krav, at du har erfaring med at drive
sociale medier, og at du har tydeligt talent for at skrive. Da vi er en virksomhed i vækst, er det
også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og har erfaring og lyst til at udsende nyhedsbreve,
publicere SoMe-opslag og arbejde med CMS-systemer. Sidst, men ikke mindst, er det essentielt,
at du er en god kollega, der bidrager positivt til arbejdspladsen, og som kan lide at samarbejde
om såvel daglige drifts- og udviklingsopgaver som idéudvikling.

Pernille Corydon Jewellery blev etableret i 2007 og forhandles i dag igennem mere end 500
forhandlere i 18 lande. Virksomheden er ejerledet og har hovedsæde i Haderslev, hvor du kommer
til at indgå i et lille, men dedikeret og effektivt marketingsteam. Virksomheden er drevet med
passion og mavefornemmelse, og vi arbejder i en uhøjtidelig, men ambitiøs virksomhedsstruktur,
hvor vores kerneværdier er åbenhed, ærlighed og dedikation. Et job hos Pernille Corydon Jewellery
er det helt rigtige for dig, hvis du trives med høje ambitioner, flad struktur og åbne arme over for
dine mange idéer.

Kort om Pernille Corydon Jewellery

Er det dig, vi leder efter?
Hvis du er interesseret i jobbet, håber, vi du vil sende os en ansøgning til ss@pernillecorydon.com
med emnefeltet: SoMe manager/tekstforfatter. Det er ikke et krav, at du er bosat i nærheden af
Haderslev, men du skal være indstillet på at være til stede på kontoret flere dage om ugen.
Stillingen er på 37 timer om ugen.

Aønsøgning og ansættelsesproces:
Vi ser gerne, at din ansøgning indeholder mindst tre eksempler på tekstarbejde, som du selv har
skrevet. Om det er Instagram-posts, nyhedsbrevstekster eller hjemmeside-tekster er ikke
afgørende – så længe vi får en fornemmelse af din skrivestil. Vedlæg i din ansøgning også meget
gerne et overblik over hvilke CMS- og nyhedsbrevssystemer, du har erfaring med. Du skal være
indstillet på, at ansættelsesprocessen i en eller anden grad bliver af praktisk karakter.

Vi ønsker at gennemføre rekrutteringsprocessen hurtigst muligt, men vi venter gerne på den
rette kandidat. Vi arbejder derfor ikke med ansøgningsfrist og afholder løbende samtaler. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

mailto:ss@pernillecorydon.com

